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1. Identifikační údaje 
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Tým pro tvorbu školního vzdělávacího programu: Mgr. Ilona Nováková, Mgr. Pavlína Hrabětová, Mgr. 

Martin Klusoň, Mgr. Iveta Zelinková, učitelé ZŠ M. Choceňského, Choceň 
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2. Charakteristika školy a ŠVP 

 

2.1.  Charakteristika školy 

 

Základní škola M. Choceňského, Choceň je městskou školou s dlouholetou tradicí. Vzdělává ţáky  

z města Choceň a z okolních spádových obcí. Škola je plně organizovaná a má tyto součásti: 

- Základní škola                 IZO:  000 854 620         kapacita          750 ţákŧ 

- Školní druţina                  IZO: 118 000 063          kapacita         120 ţákŧ 

- Školní klub                       IZO: 169 100 758          kapacita           55 ţákŧ 

Počet oddělení školní druţiny: 4 

Škola realizuje svoji činnost ve dvou budovách. V hlavní budově v ulici Mistra Choceňského 211 (dále budova I.) 

se vzdělávají ţáci od 3. resp. 4. do 9. ročníku. V této budově je umístěn i školní klub. K budově patří velký školní 

dvŧr. V budově v Kollárově ulici 688 (dále budova II.) se vyučují ţáci od 1. do 2. resp. 3. ročníku. V budově II. jsou 

samostatné prostory pro školní druţinu. Dále je zde odloučené pracoviště školní jídelny, která je samostatným 

právním subjektem. U školy v Kollárově ulici je školní zahrada s dětským koutkem. 

Materiálně technické vybavení školy 

V hlavní budově školy jsou vedle kmenových tříd umístěny samostatné odborné pracovny fyziky, přírodopisu, 

chemie, zeměpisu, hudební výchovy, dílna na pracovní vyučování, výtvarná dílna s hrnčířským kruhem a pecí na 

vypalování keramiky, cvičná školní kuchyň s kuchyňskými linkami, sporáky, ledničkou a mikrovlnnou troubou, 

jazykové učebny, počítačová učebna s počítači zapojenými v síti a připojenými na internet. Škola disponuje 

několika interaktivními tabulemi. V některých odborných učebnách jsou nainstalovány dataprojektory a promítací 

plátna. Dále je škola vybavena televizory s videorekordéry a DVD přehrávači, digitálními fotoaparáty, GPS  

a kamerou. Materiální vybavení je dostatečné, pomŧcky se dle potřeby doplňují a obnovují dle finančních moţností 

školy. 

V době volna a přestávek mohou ţáci vyuţívat školní dvŧr u hlavní budovy, kde jsou betonové stoly na stolní tenis, 

hřiště na míčové hry (odbíjenou, házenou, košíkovou) a odpočinkový kout. 

V přízemí budovy je umístěna herna školního klubu, který vyuţívá i další prostory školy např. tělocvičnu, školní 

knihovnu, školní dvŧr apod. 

U budovy v Kollárově ulici vyuţívají děti zahradu, kde je dětské hřiště s prŧlezkami, pískoviště, betonový stŧl na 

stolní tenis, prostor na míčové hry a v létě malý bazén. V přízemí této jednopatrové budovy mají ţáci k dispozici 

malou tělocvičnu a v levém křídle jsou zařízeny prostory pro školní druţinu. 

Zaměstnanci školy mohou vyuţívat dostatek počítačŧ s tiskárnami, většina z nich je připojena k internetu a vnitřní 

počítačové síti. Dále pouţívají kopírky a multifunkční tiskárny. Dále je škola vybavena televizory s videorekordéry  

a DVD přehrávači. Materiální vybavení je dostatečné, pomŧcky se dle potřeby neustále doplňují.  

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole pracuje více neţ 30 pedagogŧ (ţeny převaţují nad muţi). Mezi pedagogické pracovníky se řadí učitelé, 

vychovatelé, popřípadě asistenti pedagoga (pokud škola vzdělává ţáky vyţadující pomoc asistenta). Škola se 

snaţí o plnou kvalifikovanost svých pedagogických pracovníkŧ jak v základní škole, tak ve školní druţině a školním 

klubu. Při sestavování vyučovacích rozvrhŧ vychází z aprobovanosti učitelŧ a klade na ni dŧraz. 

 

Charakteristika žáků 

Kapacita školy je 750 ţákŧ. Převáţná část ţákŧ školy pochází z Chocně, jsou tedy místní. Asi jedna třetina ţákŧ 

dojíţdí z okolních obcí. Větší podíl dojíţdějících ţákŧ je na 2. stupni, protoţe do 6. ročníkŧ k nám přicházejí ţáci ze 
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spádových málotřídních škol. Kaţdoročně vzděláváme ţáky vyţadující zvláštní péči. Škola je připravena vzdělávat 

i cizince. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

Při škole pracuje výbor SRPŠ, do kterého si jednotlivé ročníky volí své zástupce z řad zákonných zástupcŧ (dále 

pro zjednodušení pouţíváme pro zákonné zástupce termín „rodiče“). 

Rodiče pomáhají na výletech a exkurzích, přispívají sponzorskými dary na školu v přírodě a lyţařský výcvik, 

pomáhají financovat některé učební pomŧcky. Nejméně 2 krát ročně škola pořádá schŧzky pro rodiče ţákŧ, kde 

vyučující poskytují rodičŧm informace o organizaci školy, školních i mimoškolních aktivitách a také s rodiči řeší 

otázky týkající se prospěchu a chování ţákŧ za dané období. Vyučující dále rodičŧm poskytují na základě domluvy 

konzultační hodiny. Rodiče mají moţnost konzultovat problémy svých dětí a otázky týkající se volby povolání 

vycházejících ţákŧ s výchovným poradcem. Rodičŧm zprostředkováváme spolupráci se speciálními pedagogy a 

psychology PPP a SVP. Škola pořádá Dny otevřených dveří, kdy se rodiče mohou blíţe seznámit se školním 

prostředím. Ţáci připravují pro své rodiče rŧzná kulturní vystoupení. 

Při škole pracuje 9- ti členná Rada školy, ve které jsou 3 zástupci z řad rodičŧ, 3 pedagogové a 3 zaměstnanci 

MěÚ v Chocni. 

 

Spolupráce s jinými subjekty 

Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem Městem Choceň a odbory MěÚ. Nejčastěji jsme v kontaktu  

s pracovníky sociálního odboru. Ti nám pomáhají řešit potíţe s problémovými rodinami. V tomto směru 

spolupracujeme i s kurátory z odboru sociálních věcí při MěÚ s rozšířenou pŧsobností ve Vysokém Mýtě, dále  

s PPP v Ústí nad Orlicí, se Střediskem výchovné péče Mimoza v Ústí nad Orlicí. Dále máme dobré vztahy  

s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí (volba povolání), s Městskou knihovnou a Orlickým muzeem v Chocni (besedy, 

výstavy, exkurze) a dalšími institucemi. Pravidelně pořádáme pro naše ţáky rŧzné besedy s místními spolky, 

příspěvkovými organizacemi města i Policií ČR. 

 

Dlouhodobé projekty 

Škola nabízí ţákŧm 7. tříd základní lyţařský výcvik a 8. a 9. třídám lyţařský výcvik pro pokročilé. Součástí výuky 

bývá kaţdoročně plavecký výcvik v krytém bazénu ve Vysokém Mýtě, škola v přírodě, aktivity ekologicky 

zaměřené, adaptační kurz pro ţáky 6. tříd, dále exkurze, návštěvy muzeí, výstav a další kulturní akce. V rámci 

kulturního rozvoje ţákŧ pořádáme zájezdy do Klicperova divadla v Hradci Králové na cyklus divadelních 

představení pro školy. Pro ţáky budoucích prvních ročníkŧ pořádáme Den otevřených dveří v Kollárově ulici  

a Zahradní slavnost. Ţákŧm zajišťujeme celoročně pitný reţim. 

 

Ekologická výchova je doplňována pravidelně 2x ročně sběrem odpadových surovin, sběrem léčivých bylin  

a pomerančové kŧry. Snaţíme se u dětí podporovat ekologické cítění a osobní zodpovědnost za naši planetu, 

proto první aţ páté ročníky vyjíţdějí na exkurze a výukové programy do ekologických center. V rámci Dne Země 

věnujeme celý týden rŧzným ekologickým aktivitám. Škole byl udělen certifikát Ekologická škola Pardubického 

kraje  a osvědčení  M.R.K.E.V.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Škola je zapojena do mezinárodního projektu eTwinning, který je zaměřen na komunikaci ţákŧ v cizím jazyce. 

Škola spolupracuje se zahraničními školami v Evropě. Ţáci si dopisují, komunikují elektronicky, pracují na 

společných projektech se svými zahraničními vrstevníky.  

 

2.1.1. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných 

Vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami, ţákŧ nadaných a mimořádně nadaných upravují § 16  

a 17 školského zákona a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami  

a ţákŧ nadaných. 
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Našim cílem je zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny ţákŧ a s vyuţitím podpŧrných 

opatření oslabit dŧvody k vyčleňování ţákŧ do specializovaných tříd a škol. 

K dosaţení tohoto cíle je nutná účinná spolupráce školy, školského poradenského zařízení (ŠPZ), zákonných 

zástupcŧ ţákŧ, příp. dalších osob, které se podílejí na vzdělávání ţáka. 

 

2.1.1.1. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

 

Pokud se u ţáka projeví výukové problémy, například opakované selhávání v testech, náhlé zhoršení prospěchu, 

apod., snaţíme se ţákovi nejprve pomoci neformálně.  

Pomocnou ruku nabízí v první řadě kaţdý vyučující – společně s ţákem a rodiči se snaţíme o zlepšení s pomocí 

výukových tabulek, speciálních cvičení, počítačových programŧ, pravidelné domácí přípravy. Ţáka vedeme 

k pečlivosti a systematičnosti při práci ve škole i doma. Vhodným individuálním výběrem pomŧcek, výukových 

postupŧ a materiálŧ se snaţíme, aby problémy ve vzdělávání ţáka byly minimalizovány. 

V případě selhávání ţáka i přes neformální podporu rodičŧ a učitelŧ sestaví škola Plán pedagogické podpory 

(dále jen PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci 

výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním proběhne rozhovor s vyučujícími  

s cílem stanovení metod práce s ţákem doma i ve škole, zpŧsobŧ kontroly osvojení znalostí a dovedností. 

Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společnou schŧzku s rodiči, pedagogy, ţákem, 

popřípadě vedením školy.  

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola také pro ţáka od prvního stupně podpŧrných opatření a to 

na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen ţák, zákonný zástupce 

ţáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíţí ţáka, stanovení cílŧ podpory a zpŧsobŧ vyhodnocování naplňování 

plánu. PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílŧ nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro ţáka od druhého stupně podpŧrných opatření a to na 

základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a ţádosti zákonného zástupce ţáka. IVP vychází ze 

školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhŧ a stupňŧ podpŧrných opatření 

poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ jednou ročně. 

V případě podpŧrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupŧ) pro ţáky s LMP od třetího stupně 

podpory bude ţákovi vytvořen Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) s úpravou očekávaných výstupŧ. Pro 

tvorbu IVP bude vyuţívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupŧ dle RVP ZV. Minimální 

doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě doporučení školského 

poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP ţáka s přiznaným podpŧrným opatřením. Postup 

tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních ţákŧ. IVP mŧţe být během roku  

upravován podle potřeb ţáka. Při tvorbě IVP bude vyuţíváno metodické podpory školního poradenského 

pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 

Jako podpŧrná opatření pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole vyuţívána podle 
doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 
- respektování odlišných stylŧ učení jednotlivých ţákŧ 
- metody a formy práce, které umoţní častější poskytování zpětné vazby ţákovi 
- dŧraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
- respektování pracovního tempa ţákŧ a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolŧ 
b) v oblasti organizace výuky: 
- střídání forem a činností během výuky 
- u mladších ţákŧ vyuţívání skupinové výuky 
- postupný přechod k systému kooperativní výuky 
- v případě doporučení mŧţe být pro ţáka vloţena do vyučovací hodiny krátká přestávka 
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Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním 

 

Škola zaručuje všem ţákŧm rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z dŧvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etnického nebo sociálního pŧvodu, majetku, rodu a zdravotního 

stavu. Vyučující přistupují k těmto ţákŧm individuálně s dŧrazem na jejich odlišnou mentalitu a snaţí se tak 

příznivě ovlivnit školní úspěšnost znevýhodněných dětí. Na základě doporučení odborných pracovišť škola 

individuálně integruje tyto ţáky a vyučující s nimi pracují podle individuálních vzdělávacích plánŧ. 
 

2.1.1.2. Zabezpečení výuky ţáků nadaných a mimořádně nadaných  

 

Mimořádně nadaným ţákem se rozumí ţák, jehoţ rozloţení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 

tvořivosti v celém okruhu činností nebo i v jednotlivých rozumových oblastech či v rámci pohybových, uměleckých 

nebo sociálních dovedností. 

Zařazení nadaných ţákŧ do základního vzdělávání vyţaduje od učitelŧ náročnější přípravu na vyučování  

v jednotlivých předmětech. Pro tyto ţáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky 

především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.  

Ve vyučování: 

Učitel volí takové učební strategie, které umoţňují individuální rozvoj schopností ţáka. Vyuţívá diferencované 

zadávání úkolŧ ve školní i domácí práci, umoţní ţákovi pracovat s odbornou literaturou a dalšími vhodnými zdroji 

informací. 

Škola nabízí moţnost pracovat na počítači (vzdělávací programy, přístup na internet), individuálně pracovat  

s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), vyuţívat školní knihovnu.  

Nadaným ţákŧm jsou zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa 

techniky…). Ve skupinovém vyučování si nadaní ţáci mohou volit náročnější role, ve kterých uplatní své 

schopnosti. 

Na ţáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným 

zpŧsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň …  

Ţákŧm výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí obtíţnější výtvarné techniky, jsou podporováni  

v mimoškolních aktivitách. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolŧ, 

často vedou práci skupiny.  

Pohybově nadaní ţáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde ţák projevuje 

největší zájem a talent. Ţáci jsou zapojováni do sportovních soutěţí, ať uţ v rámci školy nebo mimo ni. 

Reprezentují školu. 

Nabídka volitelných předmětů: 

Na prvním stupni ţák mŧţe volit z nabídky zájmových krouţkŧ v rámci školní druţiny. Na druhém stupni má ţák 

moţnost vybírat si z nabídky povinně-volitelných předmětŧ tak, aby rozvíjel své nadání. 

 

Školní a mimoškolní soutěţe: 

Kaţdý ţák má moţnost přihlásit se do školních kol soutěţí a v případě úspěchu reprezentovat školu v okresních, 

krajských i celostátních soutěţích. 

 

Výchovné vedení mimořádně nadaných ţáků: 

Velmi často se stává, ţe tito ţáci mají problémy s chováním. Je nutné toto chování vést s pedagogickým 

optimismem a taktně, avšak dŧsledně. Usměrňujeme ţáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu  
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k méně nadaným spoluţákŧm, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Podporujeme schopnost pracovat v týmu, pro 

třídu i školu. 

 

Pro ţáka nadaného nebo mimořádně nadaného je moţné rovněţ sestavit na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a na ţádost rodičŧ Individuální vzdělávací plán. 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného ţáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích 

předmětŧ, ve kterých se projevuje mimořádné nadání ţáka, s výchovným poradcem a školským poradenským 

zařízením. IVP mimořádně nadaného ţáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel  

s rodiči mimořádně nadaného ţáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky  

č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamţitě po obdrţení doporučení školského poradenského 

zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdrţení doporučení školského poradenského zařízení. 

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a mŧţe téţ obsahovat i termín prŧběţného hodnocení IVP,  

je-li to účelné. IVP mŧţe být zpracován i pro kratší období neţ je školní rok.  

IVP mŧţe být doplňován a upravován v prŧběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce ţáka, bez kterého nemŧţe být IVP 

prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem ţáka a získání písemného informovaného 

souhlasu zákonného zástupce ţáka předá informace o zahájení poskytování podpŧrných opatření podle IVP 

zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 

 

 

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Základem našeho školního vzdělávacího programu je snaha o poskytnutí pevných základŧ všeobecného 

vzdělávání všem našim ţákŧm. Za dŧleţité povaţujeme dbát na smyslové učení, jeho propojenost se skutečným 

ţivotem a na praktickou vyuţitelnost naučeného. Zaměřujeme se na osvojování klíčových kompetencí. Prŧřezová 

témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětŧ (viz. kapitola 2.2.3. - Distribuce prŧřezových témat 

a jejich tematických okruhŧ do jednotlivých ročníkŧ).  

Naše škola vzdělává ţáky z města Choceň a z okolních spádových vesnic. Chceme svým ţákŧm poskytovat 

takové vzdělání, které z nich bude vychovávat morální lidi s vlastním úsudkem, zodpovědné za své jednání, lidi 

kteří se dokáţí prosadit v současném světě. Z tohoto předsevzetí vzešel i název našeho ŠVP: "Škola - klíč  

k ţivotu". 

Individuálně se věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a snaţíme se podporovat a rozvíjet 

schopnosti nadaných ţákŧ.  

Za základní dovednost povaţujeme dokonalé zvládnutí mateřského jazyka a schopnost částečně se dorozumět 

alespoň v jednom cizím jazyce. V českém jazyce klademe dŧraz na čtení s porozuměním, práci s textem  

a zvýšenou úroveň ústního vyjadřování. Při výuce cizích jazykŧ se zaměřujeme na jejich vyuţití v běţné 

komunikaci.  

Chceme vést ţáky k zodpovědné a uvědomělé volbě povolání. Součástí výuky a výchovy zaměřené k tomuto cíli 

jsou hodiny pracovních činností jak v povinné části, tak i v oblasti povinně volitelných předmětŧ. Naším cílem je 

zvýšení počtu ţákŧ, kteří se budou věnovat tradičním technickým oborŧm.  

Uvědomujeme si, jaké nároky klade současná společnost v oblasti práce s informacemi a informačními  

a komunikačními technologiemi. Proto podporujeme vyuţívání výpočetní techniky ve všech předmětech a zavedli 

jsme i předměty specializované na výuku ICT.  

Chceme, aby se kaţdý ţák přes rozdílné intelektové a pohybové schopnosti mohl zapojit do tvŧrčího procesu  

a tedy i do jiného zpŧsobu poznávání světa. Proto jim v rámci povinně volitelných předmětŧ tuto moţnost dáváme 

v co nejširší moţné míře.  
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Naší snahou je vytvořit školu otevřenou všem dětem, rodičŧm a veřejnosti a to jak obsahem vzdělání, tak 

dŧsledným dodrţováním demokratických principŧ ve vzájemných vztazích mezi vyučujícími a ţáky i mezi ţáky 

navzájem. Za základní princip vzájemných vztahŧ pokládáme respektování ţáka jako osobnosti. 

Vzdělávání je zajišťováno podle moţností školy všemi formami, které umoţňuje školský zákon a prováděcí 

předpisy, z hlediska vyučovacího prostředí vzděláváním v prostorách školy i mimo ně, zejména na školách v 

přírodě, zotavovacích akcích ve zdravotně příznivém prostředí, výjezdech do zahraničí, exkurzích, vycházkách a 

dalších akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy. Podmínky, obsah a organizační zajištění 

mimoškolních akcí jsou konkretizovány v dílčích plánech pro tyto akce. 

 
 

2.2.1. Výchovné a vzdělávací strategie 

Základní vzdělávání má ţákŧm pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence  

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké ţivotu 

a na praktická jednání. 

Za klíčové povaţujeme tyto ţivotní kompetence: 

 vztahující se ke konkrétním disciplínám – vyučovacím předmětŧm jako jsou: 

 komunikace v mateřském i cizím jazyce a zejména rozvoj čtenářské dovednosti (komunikace, 

spolupráce) 

 matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií (řešení problému) 

 vyuţívání informačních a komunikačních technologií (učení, komunikace) 

 kroskurikulární – nadpředmětové jako jsou: 

 učit se učit (učení) 

 schopnost zvolit si zdravý zpŧsob ţivota (zdraví) 

 interpersonální, interkulturní a sociální kompetence a kompetence občanské (občan, empatie) 

 podnikatelské dovednosti (spolupráce, řešení problému) 

 kulturní rozhled – tvŧrčí dovednosti, vnímání kulturního dění (tvořivost, empatie)  

Kompetence k učení 

Efektivně se učí pro ţivot a pouţívá učební strategie, které odpovídají jeho moţnostem. 

Celoškolní strategie k učení 

Učitel 

- zadává práci rŧznými zpŧsoby a se ţáky reflektuje, který styl jim nejlépe vyhovoval 

- vede ţáky k efektivnímu plánování práce 

- dbá, aby učivo mělo praktickou vyuţitelnost 

- vyuţívá nadaných ţákŧ jako prostředníkŧ předávání informací 

- chybu vnímá jako pozitivní příleţitost k nápravě 

- vede ţáky k vytváření vlastních produktŧ a následné práci s nimi 

- organizuje takové aktivity, kde ţáci objevují informace o odbornících a slavných lidech, kterým vzdělání 

pomohlo k úspěchu 

 

Kompetence k řešení problému 

Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému a sestaví konstruktivní postup řešení problému. 

Celoškolní strategie k řešení problému 

Učitel 

- zadává problémové úkoly 
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- pokládá vhodně formulované otázky 

- názornost učení zvyšuje názorností pomŧcek – obrázky, schémata, grafy, modely, tabulky, pokusy, 

pozorování…. 

- naznačuje rŧzné cesty k řešení problémŧ, vede ţáka k tomu, aby rozpoznal nejvhodnější  

- diskutuje s ţáky o výhodách a nevýhodách jednotlivých zpŧsobŧ řešení 

- nesprávné postupy neshazuje, ale vyuţívá je k objasnění problémŧ  

- vede ţáky k logickému postupu řešení problémŧ 

- pro rozvoj kritického myšlení zadává úlohy s větším mnoţstvím údajŧ neţ je nezbytně potřeba nebo naopak 

zadává úlohy s nedostatkem údajŧ či informací 

- dává prostor k vlastnímu hledání a výběru zdrojŧ informací 

- nabízí ke srovnání a hodnocení rŧzné varianty řešení 

- rozčlení řešení problémŧ na jednotlivé kroky  

- diskutuje o navrhovaných řešeních 

- připravuje, motivuje k badatelství – experimentu  

- vyţaduje přehledné záznamy o prŧběhu řešení problému 

- spolu s ţáky hodnotí získané výsledky 

 

Kompetence komunikativní  

Porozumí rŧzným druhŧm sdělení a na tato sdělení vhodně reaguje. 

Celoškolní strategie komunikativní 

Učitel  

- zadá projekt na doma (předpříprava) 

- poskytne materiál i informace, kde to ţák najde 

- konzultace 

- osnova (zpracování materiálŧ)  

- problémová výuka 

- rozdělí pracovní skupiny a stanoví role  

- zadá přesnou strukturu probíhající práce 

- určí výstupy (stanoví kritéria) 

- zadá diskutabilní téma  

- řídí diskusi  

- nechává prostor pro kaţdý názor ţáka, který je podloţený  

- dává prostor ţákŧm s vlastními nápady  

- dává prostor k vyjádření, nenutí ţáky pouze k jednoslovným odpovědím  

 

Kompetence sociální a personální  

Dokáţe se cíleně domluvit na společném konání – tedy například o práci, jejím prŧběhu 

 a výsledcích. 

Celoškolní strategie sociální a personální 

Učitel 

- vyuţívá kooperativních technik učení – jednotlivé členy skupiny cíleně střídá v rolích s rŧznou mírou 

odpovědnosti 

- dŧsledně vyţaduje dodrţování skupinou domluvených pravidel  

- po dohodě s ţáky určí pravidla, vyhodnocuje je a nabízí varianty řešení  

- učitel nabízí „ pomocnou ruku“  

- připraví podklady pro moţnost plánování a stanoví pravidla pro hodnocení  
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- promýšlí aktivity se skupinou tak, aby mohl pracovat s volními vlastnostmi ţákŧ  

ve vazbě na jejich emoční jednání  

- poukazuje na historické a současné osobnosti, které by mohly být vzory pro ţáky 

- učitel je osobním příkladem pro ţáky 

 

Kompetence občanské 

Dodrţuje společností dohodnuté normy – pravidla. Dokáţe se vcítit do role druhého  

a jedná tak, aby neohroţoval druhé. 

Celoškolní strategie občanské 

Učitel 

- klade otevřené otázky 

- vyuţívá metody dedukce, dialogu, brainstormingu 

- navozuje prostředí dŧvěry, otevřenosti 

- vštěpuje ţákŧm zásady slušného a společenského chování formou rŧzných her a cvičení si ověřuje 

- společně se skupinou stanoví pravidla a dŧsledně dbá na jejich dodrţování 

- rŧznými aktivitami přispívá ke vštěpování morálních zásad a pomáhá ţákŧm s jejich porozuměním 

- koriguje, usměrňuje, vede, postihuje, odměňuje a motivuje jednání ţákŧ – nemanipuluje 

- je osobním příkladem 

- vyzdvihuje správné modely jednání 

- nenálepkuje 

- poţádá o pomoc pro ţáky, kteří ji potřebují 

- navštěvuje s dětmi rŧzné besedy, výchovně vzdělávací pořady 

- organizuje aktivity, které vedou ţáky k porozumění základním normám slušného chování 

- přijatelnou formou seznamuje ţáky se základními body občanského zákoníku  

- podporuje uvědomění si vlastní národní identity 

- podpoří demokratickou volbu třídní samosprávy 

- nabízí ţákŧm aktivity směřující k reprezentaci školy (olympiády, sportovní soutěţe,..) 

- podle moţností zapojuje ţáky do aktivit v rámci třídy, školy, obce, města, státu i EU 

- nastaví mantinely a vyvozuje přiměřené sankce při jejich porušení 

- vede ţáky ke sledování kulturního dění u nás i ve světě 

- učí rozpoznávat kvalitu od kýče a bulváru 

- vede ke správné orientaci ve světě internetu a informačních technologií 

- vede k toleranci k jiným etnickým skupinám 

 

Kompetence pracovní 

Plní zadané úkoly podle svého osobního maxima. Přiměřeně věku si osvojí pracovní návyky a je schopen na 

nich stavět. 

Celoškolní strategie pracovní 

Učitel 

- organizuje třídní, předmětové, školní akce tak, aby kaţdý ţák měl svoji konkrétní roli a odpovědnost  

- vede ţáky tak, aby při porušení školního řádu nebo zásad bezpečného chování  

při práci rozpoznali, ţe takováto situace nastala – vzniklou situaci s ţáky vyhodnocuje 

- zadává práci tak, aby ţáci dospěli samostatně k výsledkŧm rŧznými cestami 

- vede ţáky k systematičnosti  - zadává úkoly, rozebírá se ţáky jimi plánovanou činnost. 

- vytváří u ţákŧ potřebu smysluplně pracovat 

- společně se ţáky nebo sám stanoví kritéria hodnocení práce vlastní i ostatních – podle těchto kritérií hodnotí 

nebo vede ţáky k sebehodnocení 
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- na konkrétních příkladech ukáţe její smysluplnost zapojení do pracovního procesu – organizuje práci třídy i 

jednotlivcŧ tak, aby minimalizoval zbytečnou práci 

- rŧznými metodami pomáhá ţákovi poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti  

a uplatňovat je při rozhodování o své budoucnosti 

 

2.2.2. Průřezová témata – charakteristika a přínos pro ţáka 

Prŧřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémŧ současného světa a stávají se významnou součástí 

základního vzdělávání. Jsou dŧleţitým prvkem základního vzdělávání, vytváření prostor pro individuální uplatnění 

ţákŧ i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka. 

Prŧřezová témata v sobě zahrnují všechny klíčové kompetence a realizují se prakticky v kaţdém předmětu  

a v kaţdém ročníku. 

Efektivní pokrytí výstupŧ prŧřezových témat a jejich tematických okruhŧ je zajištěno dohodou učitelŧ o realizaci 

jednotlivých výstupŧ (viz. kapitola 2.2.3. Distribuce průřezových témat a jejich okruhů do jednotlivých 

ročníků). 

Všechna prŧřezová témata mají jednotné zpracování.  

Obsahují: 

 charakteristiku prŧřezového tématu 

 přínos prŧřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka 

 

Obsah prŧřezových témat je rozpracován do tematických okruhŧ, kaţdý tematický okruh obsahuje nabídku témat. 

Tematické okruhy procházejí vzdělávacími oblastmi a umoţňují propojení vzdělávacích obsahŧ oborŧ. Tím 

přispívají ke kompletnímu vzdělávání ţákŧ a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

ţákŧ.  

Prŧřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato prŧřezová témata: 

1. Osobnostní a sociální výchova 

2. Výchova demokratického občana 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

4. Multikulturní výchova 

5. Environmentální výchova 

6. Mediální výchova 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

 

Charakteristika průřezového tématu 

Toto téma má kaţdodenní vyuţití v běţném ţivotě. Odráţí osobnost ţáka, jeho individuální potřeby  

i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi utvářet praktické ţivotní dovednosti. 

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, ţe se učivem stává sám ţák, stávají se jím více či méně běţné 

situace kaţdodenního ţivota. Jejím smyslem je pomáhat kaţdému ţákovi hledat vlastní cestu k ţivotní 

spokojenosti zaloţené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. 

Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je zaloţen na skutečnosti 

komunikační podstaty jazyka, zaměřuje se na kaţdodenní slovní komunikaci jako na klíčový nástroj jednání 

v rŧzných ţivotních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální sloţkou komunikace. 
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V oblasti Člověk a jeho svět se naplňuje prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, 

seberegulaci a k udrţení psychického zdraví. 

V oblasti Umění a kultura se týká společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, tvoření a utváření 

mimouměleckého estetična (např. estetiky chování a mezilidských vztahŧ a chápání umění jako prostředku 

komunikace a osvojování si světa. 

V oblasti Člověk a zdraví je vhodné poznávat fyzickou stránku člověka, sociální vztahy, komunikaci a rozhodování 

v běţných i vypjatých situacích. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se zdokonaluje dovednost týkající se spolupráce a komunikace v týmu  

a v rŧzných pracovních situacích. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 Vede k porozumění sobě samému a druhých 

 Napomáhá k zvládání vlastního chování 

 Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahŧ ve třídě i mimo ni 

 Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

 Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 Umoţňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení sloţitých situací 

 Formuje studijní dovednosti 

 Podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

 

V oblasti postojů a hodnot: 

 Pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým 

 Vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

 Vede k uvědomování si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, přístupŧ k řešení problémŧ 

 Přispívá k uvědomování mravních rozměrŧ rŧzných zpŧsobŧ lidského chování 

 Napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevŧ a škodlivých zpŧsobŧ chování 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, 

sociální a mravní rozvoj. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, 

modelových situací a příslušných diskusí. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto diskuse ţivé, je nutno počítat s tím, ţe na rŧzné věci budou mít ţáci rŧzné názory, 

ţe se mŧţe objevit ostych, případně, ţe některé hry nevyjdou. Právě toto bývá dŧleţité, neboť se nabízí příleţitost 

k přemýšlení o tom, co se děje. 

1a) Osobnostní rozvoj 

 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností 

zapamatování, řešení problémŧ, dovednosti pro učení a studium. 

 Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně. Moje tělo, 

moje psychika, co o sobě vím a co ne, mé chování, moje učení, moje vztahy k druhým lidem, zdravé  

a vyrovnané sebepojetí. 

 Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání, vŧle, organizace vlastního času, 

plánování učení a studia, stanovování osobních cílŧ. 

 Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace 

času, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při obtíţích. 

 Kreativita - cvičení pro rozvoj nápadŧ, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, tvořivosti 

v mezilidských vztazích. 
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1b) Sociální rozvoj 

 Poznávání lidí - vzájemné se poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vŧči odlišnostem, chyby při 

poznávání lidí. 

 Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, 

vztahy a naše skupina. 

 Komunikace - řeč těla, řeč zvukŧ a slov, řeč předmětŧ a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských 

skutkŧ. Cvičení aktivního naslouchání, vedení dialogu, komunikace v rŧzných situacích, asertivní 

komunikace, otevřená a pozitivní komunikace, pravda, leţ a předstírání v komunikaci. 

 Spolupráce a kompetice - rozvoj seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od 

vlastního nápadu, pozitivní myšlení, jasná a respektující komunikace, podřízení se. 

 

1c) Morální rozvoj 

 Řešení problémŧ a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémŧ a rozhodování z hlediska 

rŧzných problémŧ a sociálních rolí 

 Hodnoty, postoje, praktická etika – rozbor vlastních i cizích postojŧ a hodnot a jejich projevŧ v chování lidí, 

vytváření podvědomí o ţivotních kvalitách, pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává 

protisluţbu), dovednosti rozhodování v problematických situacích dne. 

 

2. Výchova demokratického občana 

 

Charakteristika průřezového tématu 

Toto téma má mezioborový a multikulturní charakter. Představuje soubor hodnot (spravedlnost, tolerance, 

odpovědnost, rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým řešení konfliktŧ a problémŧ). 

Výchova demokratického občana má vybavit ţáka základní úrovní občanské vzdělanosti. Ta vyjadřuje zpŧsobilost 

orientovat se ve sloţitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické společnosti. Její získání má 

umoţnit ţákovi řešit problémy se zachováním lidské dŧstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem 

ostatních, s vědomím svých práv a povinností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických 

zpŧsobŧ řešení. 

Toto téma vyuţívá zkušeností a proţitkŧ ţákŧ, kdy celkové klima školy vytváří demokratickou atmosféru třídy. V ní 

jsou více ţáci motivováni k uplatňování svých názorŧ v diskuzích. 

Téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níţ jsou 

tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, kde se klade 

dŧraz na zapojování jednotlivcŧ do společenského a politického ţivota. V této oblasti se uplatňují témata zaměřená 

na vztah k domovu a vlasti. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodrţování lidských práv a svobod 

 Vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonŧ pro fungování společnosti 

 Umoţňuje podílet se na rozhodnutí celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí  

a s vědomím jejich dŧsledkŧ 

 Rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické  

a prezentační schopnosti a dovednosti 

 Prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 Vede k uvaţování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 Vede k otevřenému, aktivnímu zainteresovanému postoji v ţivotě 

 Vychovává k úctě zákonu 
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 Rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 Učí sebeúctě, samostatnosti a angaţovanosti 

 Přispívá k utváření hodnot 

 Rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska 

 Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 Umoţňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z rŧzných úhlŧ pohledu 

 Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 Vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Tematické okruhy prŧřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, 

dovedností a postojŧ potřebných pro aktivní účast ţákŧ v ţivotě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je 

uţitečné vycházet z reálných ţivotních situací. 

 

2a) Občanská společnost a škola  

 škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, zpŧsoby uplatňování 

demokratických principŧ a hodnot v kaţdodenním ţivotě školy. 

2b) Občan, občanská společnost a stát  

 občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat 

odpovědnost za své postoje a činy, angaţovat se a být zainteresovaný na zájmu celku), Listina základních 

práv a svobod, úloha občana v demokratické společnosti. 

2c) Formy participace občanů v občanském a politickém životě 

 volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby), obec jako 

základní jednotka samosprávy státu. 

2d) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

 základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka). 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Charakteristika průřezového tématu 

Prŧřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech klade dŧraz na evropskou dimenzi, 

podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Dŧleţitá je výchova ţákŧ jako zodpovědných a tvořivých 

osobností. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, prohlubuje 

poznatky a umoţňuje uplatnit dovednosti, které si ţáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje se 

jednání ţákŧ podle tradičních evropských hodnot, k nimţ patří humanismus, svobodná lidská vŧle, morálka  

a uplatňování práva. Dŧraz je kladen na osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvaţováním, kritickým 

myšlením a tvořivostí. 

Příleţitosti k realizaci tématu nacházíme v těchto vzdělávacích oblastech: 

Člověk a jeho svět - vyuţívají se zkušenosti a poznatky ţákŧ z běţného ţivota i mimořádných událostí v rodině, 

v obci a v nejbliţším okolí. 

Jazyk a jazyková komunikace - další jazyky jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných 

národŧ. 

Informační a komunikační technologie - při práci s internetem jsou vyuţívány získávané informace o zemích 

Evropy a světa, o jejich ţivotě a událostech. 

Umění a kultura - rozvíjí vztah k evropské a světové kultuře. 
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Člověk a zdraví – vyuţívá zájem ţákŧ o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenŧ olympijských 

idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi rŧzných národností. 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezového téma: 

 Rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi 

národy 

 Prohlubuje porozumění vlivu kulturních rozdílŧ na vznik a řešení globálních problémŧ v jejich vzájemných 

souvislostech 

 Prohlubuje základní vědomosti v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodrţování 

lidských práv 

 Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu 

 Vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie 

 Vede k poznání a pochopení ţivota a díla významných Evropanŧ 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 Pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

 Utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

 Podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Podněcují zájem ţákŧ o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného 

prostředí, měnícího se v čase, v němţ se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svŧj ţivot. 

3a) Evropa a svět nás zajímá 

 rodinné příběhy, záţitky a zkušenosti z Evropy a světa. Naši sousedé v Evropě, ţivot dětí v jiných zemích, 

lidová slovesnost. 

3b)Objevujeme Evropu a svět 

 naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, ţivot Evropanŧ, ţivotní styl a vzdělávání mladých 

Evropanŧ. 

3c) Jsme Evropané 

 kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie, co Evropu spojuje a co ji rozděluje, 

mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémŧ dětí a mládeţe. 

 

 

4. Multikulturní výchova 

 

Charakteristika průřezového témata 

Toto téma umoţňuje ţákŧm seznamovat se s rozmanitostí rŧzných kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí 

této rozmanitosti si pak ţáci mohou lépe uvědomit svou vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. 

Rozvíjí smysl pro povinnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující 

sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé 

společnosti, většinu seznamuje se specifiky ostatních národností ţijících ve společném státě, hledá společné body 

pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. 

Multikulturní výchova se hluboce týká i mezilidských vztahŧ ve škole, vztahŧ mezi učiteli a ţáky, mezi ţáky 

navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Ve škole by se měla cítit dobře všechna etnika, 

mají se cítit rovnoprávně, navzájem poznávat svou kulturu. Tím se přispívá k odstraňování nepřátelství  

a předsudkŧ. 
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Multikulturní výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má na oblasti: Jazyk a jazyková 

komunikace, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka: 

V oblasti vědomí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 Poskytuje ţákŧm základní znalosti o rŧzných etnických a kulturních skupinách ţijících v české a evropské 

společnosti 

 Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a vyuţívat mezikulturních kontaktŧ k obohacení 

sebe i druhých 

 Učí ţáky komunikovat a ţít ve skupině s příslušníky odlišných skupin, uplatňovat svá práva a respektovat 

práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých 

 Učí se přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, ţe všechny etnické skupiny jsou si 

rovny a ţádná není nadřazená 

 Rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie 

 Učí ţáky uvědomovat si moţné dopady svých verbálních i neverbálních projevŧ a připravenosti nést 

odpovědnost za své jednání 

 Poskytuje znalost některých základních pojmŧ multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, 

diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 Pomáhá ţákŧm prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným etnikŧm, 

uznávat je 

 Napomáhá ţákŧm uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou 

 Stimuluje a koriguje jednání a hodnotový systém ţákŧ, učí je vnímat vlastní odlišnost jako příleţitost 

k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

 Vede k angaţovanosti při potírání projevŧ intolerance, diskriminace a rasismu 

 Pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboţenské) intolerance s principy ţivota v demokratické 

společnosti 

 Učí se vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti 

k minoritním skupinám 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Tyto okruhy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve 

společnosti. 

4a) Kulturní diference 

 jedinečnost kaţdého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní 

stránky, ale i jako součást etnika. Základní problémy sociokulturních problémŧ v České republice  

a v Evropě. 

4b) Lidské vztahy  

 právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci, udrţovat tolerantní vztahy a spolupráci s jinými 

lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboţenskou, zájmovou nebo generační příslušnost. 

4c) Etnický původ 

 základní znalosti o etnických skupinách ţijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin 

4d) Multikulturalita 

 současného světa je předpokládaný vývoj budoucnosti, jako prostředek vzájemného obohacování, význam 

uţívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoţivotního vzdělávání. 

4e) Princip sociálního smíru a solidarity 

 odpovědnost a přispění kaţdého jedince za odstranění diskriminace a předsudkŧ vŧči etnickým skupinám. 

Aktivní spolupodílení dle moţností na přetváření společnosti, otázka lidských práv, základní dokumenty. 
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5. Environmentální výchova 

 

Charakteristika průřezového tématu 

Vede jedince k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahŧ člověka a ţivotního prostředí. Umoţňuje sledovat  

a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních 

hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových  

i prostorových. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí. 

Na realizaci tohoto tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

poskytuje téma ucelený pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí se pozorovat a citlivě vnímat dŧsledky lidí. 

Přispívá k osvojování si základních dovedností a návykŧ aktivního odpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí 

v kaţdodenním ţivotě. Člověk a zdraví se dotýká problematiky vlivŧ prostředí na naše zdraví a na zdraví ostatních 

lidí. 

V oblasti Informační a komunikační technologie umoţňuje téma aktivně vyuţívat výpočetní techniku při zjišťování 

aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závaţnost ekologických problémŧ a poznávat jejich propojenost.  

V oblasti Umění a kultura poskytuje téma mnoho příleţitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, 

přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. V oblasti Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím 

konkrétních pracovních aktivit ve prospěch ţivotního prostředí. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahŧm člověka a prostředí a dŧsledkŧm lidských činností na 

prostředí 

 Vede k uvědomování si podmínek ţivota a moţností jejich ohroţování 

 Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro kaţdodenní ţádoucí jednání občana vŧči 

prostředí 

 Ukazuje modelové příklady jednání, která jsou ţádoucí i neţádoucí z hledisek ţivotního prostředí  

 Napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o ţivotní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní 

úrovni 

 Seznamuje s principy udrţitelnosti rozvoje společnosti 

 Učí se hodnotit objektivnost a závaţnost informace týkajících se ekologických problémŧ 

 Učí se komunikovat o problémech ţivotního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdŧvodňovat své 

názory a stanoviska 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 Přispívá k vnímání ţivota jako nejvyšší hodnoty 

 Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojŧ 

 Podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

 Přispívá k utváření zdravého ţivotního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

 Vede k angaţovanosti v řešení problémŧ spojených s ochranou ţivotního prostředí 

 Vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhŧ, které umoţňují celkové pochopení problematiky 

vztahŧ člověka k ţivotnímu prostředí. Vede ţáky k uvědomění si základních podmínek ţivota a odpovědnosti 

současné generace za ţivot v budoucnosti. 

 

5a) Ekosystémy 

 les v našem prostředí, pole a jejich okolí, vodní zdroje, moře – význam pro biosféru, tropický deštný les – 

globální význam pro nás, lidské sídlo – město – vesnice, kulturní krajina. 

5b) Základní podmínky života 

 voda – význam vody pro lidský ţivot a lidské aktivity, ovzduší – čistota ovzduší u nás, pŧda, ohroţení pŧdy, 

ekosystémy, energie, přírodní zdroje. 
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5c) Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 zemědělství a ţivotní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a ţivotní prostředí, prŧmysl a ţivotní 

prostředí, odpady a hospodaření s nimi, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, 

dlouhodobé programy zaměřené k rŧstu ekologického vědomí veřejnosti a akce (Den Země, Den ţivotního 

prostředí…). 

5d) Vztah člověka k prostředí 

 naše obec, náš ţivotní styl, aktuální ekologický problém, prostředí a zdraví, podmínky pro ţivot na Zemi. 

 

6. Mediální výchova 

 

Charakteristika průřezového tématu 

Toto téma nabízí poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace 

představují velmi významný zdroj zkušeností, proţitkŧ a poznatkŧ pro stále větší okruh příjemcŧ. Pro uplatnění 

jedince ve společnosti je velmi dŧleţité umět zpracovat, vyhodnotit a vyuţít podněty přicházející z médií. Média se 

stávají dŧleţitým socializačním faktorem, mají významný vliv na chování člověka ve společnosti, na utváření 

ţivotního stylu a na kvalitu ţivota vŧbec. Přitom sdělení, jeţ jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, 

vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s rŧznými záměry. Správné 

vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku a z hlediska jejich vztahu k realitě vyţaduje značnou 

prŧpravu. 

Mediální výchova má ţáka vybavit základní úrovní mediální gramotnosti. Dŧleţitá je schopnost analyzovat 

nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Orientovat se v obsahu 

sdělení a volit odpovídající prostředky pro naplnění nejrŧznějších potřeb – od získávání informací aţ po naplnění 

volného času. 

V oblasti Jazyk a jazyková komunikace se to týká zejména vnímání mluveného a psaného projevu, jeho stavby, 

nejrŧznějších typŧ obsahŧ a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředkŧ, osvojení základních pravidel 

veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V oblasti Informační technologie se jedná o vyuţívání tištěných  

i digitálních dokumentŧ jako zdroje informací. Vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je zaloţen na vnímání 

specifické řeči znakových kódŧ, jeţ média uţívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu  

a zvuku, přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běţné mediální 

produkce. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 Přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

 Umoţňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahŧm a kritického odstupu od nich 

 Učí se vyuţívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 

 Umoţňuje pochopení cílŧ a strategií vybraných mediálních obsahŧ 

 Vytváří si představu o roli médií v kaţdodenním ţivotě v regionu 

 Vede k rozeznávání platnosti a významu argumentŧ ve veřejné komunikaci 

 Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného slova 

 Přispívá k vyuţívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

 Přispívá ke schopnosti přizpŧsobit vlastní činnost potřebám a cílŧm týmu 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 Rozvíjí citlivost vŧči stereotypŧm v obsahu médií i zpŧsobu zpracování mediálních sdělení 

 Vede k uvědomování si hodnoty vlastního ţivota a odpovědnosti za jeho naplnění 

 Rozvíjí citlivost vŧči předsudkŧm a zjednodušujícím soudŧm o společnosti i jednotlivci 

 Napomáhá k uvědomění zámoţnosti svobodného vyjádření vlastních postojŧ a odpovědnosti za zpŧsob 

jeho formulování a prezentace 
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Tematické okruhy průřezového tématu 

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti týkající se médií  

a mediální komunikace.  

 

Tematické okruhy receptivních činností: 

6a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvkŧ ve sdělení od 

informativních a společensky významných, chápání podstaty mediálního sdělení. 

6b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 rŧzné typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi faktickým  

a fiktivním obsahem 

 organizace a postavení médií ve společnosti, role médií v kaţdodenním ţivotě 

             jednotlivce, role médií v politickém ţivotě. 

6c)Stavba mediálních sdělení 

 příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení, zejména ve zpravodajství, příklady stavby  

a uspořádání zpráv, srovnávání titulních stran deníkŧ a dalších mediálních sdělení, skladba a výběr 

sdělení v časopisech pro dospívající. 

6d) Vnímání autora mediálních sdělení 

 identifikování postojŧ a názorŧ autora v mediálním sdělení, výběr a kombinace slov, obrazŧ a zvukŧ 

z hlediska záměru a hodnotového významu. 

 

Tematické okruhy produktivních činností: 

6e) Tvorba mediálního sdělení 

 uplatnění a výběr výrazových prostředkŧ a jejich kombinaci pro tvorbu správných a vhodných sdělení, 

tvorba sdělení pro školní časopis. 

6f) Práce v realizačním týmu 

 utváření týmu, význam rŧzných věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace  

a spolupráce v týmu, plnění zadání v týmu. 
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2.2.3. Distribuce průřezových témat a jejich tematických okruhů do jednotlivých ročníků 

 

Průřezová témata  
             - (1x za 1. st., 1x za2. st.) 
   Tematické okruhy PT  
             - (1x za 9 ročníkŧ) 

Zkr. 
pro 
TK 

1. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Osobnostní a sociální výchova  OSV      

1a) Osobnostní rozvoj  OR Prv, 

Čj 

    

1b) Sociální rozvoj  SR  Prv    

1c) Morální rozvoj  MR   Prv   

       

2. Výchova demokratického občana  VDO      

2a) Občanská společnost a škola  OSŠ   Prv   

2b) Občan, občanská společnost a stát OSS    Vl  

2c) Formy participace občanŧ v občanském  

a politickém ţivotě 

FP    Vl  

2d) Principy demokracie jako formy vlády  

a zpŧsobu rozhodování 

PD     Vl 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 VME      

3a) Evropa a svět nás zajímá ES     Vl 

3b) Objevujeme Evropu a svět OES     Vl 

3c) Jsme Evropané E     Vl 

4. Multikulturní výchova  MUV      

4a) Kulturní diference KD     Aj 

4b) Lidské vztahy LV  Prv, 

Čj 

   

4c) Etnický pŧvod EP   Prv   

4d) Multikulturalita M    Projekt 

4e) Princip sociálního smíru a solidarity PS    Projekt 

5. Environmentální výchova EV      

5a) Ekosystémy EK  Prv    

5b) Základní podmínky ţivota PŢ   Prv   

5c) Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí LA    Př  

5d) Vztah člověka k prostředí ČP Prv     

6. Mediální výchova  MEV      

   - Tematické okruhy receptivních činností:       

6a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení KČ    Inf  

6b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MS     Inf 

6c) Stavba mediálních sdělení SMS     Inf 

6d) Vnímání autora mediálních sdělení VMS    Inf  

  - Tematické okruhy produktivních činností:       

6e) Tvorba mediálního sdělení TMS     Inf 

6f)  Práce v realizačním týmu RT    Inf  
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Průřezová témata  

             - (1x za 1. st., 1x za2. st.) 

   Tematické okruhy PT  

             - (1x za 9 ročníkŧ) 

Zkr. 

pro 

TK 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. 

1. Osobnostní a sociální výchova  OSV     

1a) Osobnostní rozvoj  OR  Vzd   

1b) Sociální rozvoj  SR  Vzd   

1c) Morální rozvoj  MR Vzd    

2. Výchova demokratického občana  VDO     

2a) Občanská společnost a škola  OSŠ Ov    

2b) Občan, občanská společnost a stát OSS  Ov   

2c) Formy participace občanŧ v občanském  

a politickém ţivotě 

FP  Ov   

2d) Principy demokracie jako formy vlády  

a zpŧsobu rozhodování 

PD  Ov   

3. Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech 

 VME     

3a) Evropa a svět nás zajímá ES    Z 

3b) Objevujeme Evropu a svět OES    Z 

3c) Jsme Evropané E   Aj  

4. Multikulturní výchova  MUV     

4a) Kulturní diference KD Aj Vkz   

4b) Lidské vztahy LV Vzd Vzd   

4c) Etnický pŧvod EP    D 

4d) Multikulturalita M   D  

4e) Princip sociálního smíru a solidarity PS  Vkz D  

5. Environmentální výchova EV     

5a) Ekosystémy EK  Př   

5b) Základní podmínky ţivota PŢ Př    

5c) Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí LA   Ch  

5d) Vztah člověka k prostředí ČP    Ch 

6. Mediální výchova  MEV     

   - Tematické okruhy receptivních činností:      

6a) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení KČ Vt    

6b) Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

MS Čj    

6c) Stavba mediálních sdělení SMS    Čj 

6d) Vnímání autora mediálních sdělení VMS Vt    

  - Tematické okruhy produktivních činností:      

6e) Tvorba mediálního sdělení TMS   Čj  

6f) Práce v realizačním týmu RT   Aj  
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Všechna průřezová témata (tučně tištěná) musí být zařazena 1x na 1. stupni a 1x na 2. stupni. Pokrytí je značeno 

v tabulce zabarvením rámečku. 

V prŧběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout ţákŧm postupně (1x) všechny tematické okruhy 

jednotlivých prŧřezových témat (normálním písmen psané). U kaţdého tematického okruhu je zkratka předmětu, ve 

kterém je okruh realizován. 

Rozsah a zpŧsob realizace stanovuje vyučující v tematickém plánu pro daný předmět a ročník. 

 

 

3. Učební plán 

Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola – klíč k ţivotu vychází z učebního 

plánu RVP ZV. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. Náš školní vzdělávací plán tyto časové 

dotace respektuje. 

3.1. Celkový učební plán 

1. stupeň – vzdělávací oblasti (obory) 

  SVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 44+5 42 

 Český jazyk a literatura 35+5 33 

 Cizí jazyk – angličtina 9 9 

Matematika a její aplikace 20+4 20 

 Matematika 20+4 0 

Informační a komunikační technologie 1+1 1 

 Výpočetní technika 1+1 0 

Člověk a jeho svět 12+4 12 

 Prvouka 6+2 0 

 Přírodověda 2+2 x 

 Vlastivěda 4 x 

Člověk a společnost 0 0 

 Náboţenství 0 x 

Umění a kultura  12 12 

 Hudební výchova 5 0 

 Výtvarná výchova 7 x 

Člověk a svět práce 5 5 

 Pracovní činnosti 5 5 

Člověk a zdraví 10 10 

 Tělesná výchova 10 x 
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2. stupeň – vzdělávací oblasti (obory) 

  SVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 27+10 27 

 Český jazyk a literatura 15+3 15 

 Cizí jazyk – angličtina 12+1 12 

 Konverzace v anglickém jazyce 0+3 x 

 Cvičení z anglického jazyka 0+3 x 

 Další cizí jazyk - němčina 0+6 x 

 Další cizí jazyk - francouzština 0+6 x 

 Další cizí jazyk – ruský jazyk 0+6 x 

 Cvičení z českého jazyka 0+3 x 

Matematika a její aplikace 15+9 15 

 Matematika 15+3 0 

 Cvičení z matematiky 0+3 x 

Informační a komunikační technologie 1+3 1 

 Výpočetní technika 1 0 

 Informatika  0+3 x 

 Základy administrativy 0+3 x 

Člověk a společnost 11+7 11 

 Dějepis 7+1 0 

 Občanská výchova 4 0 

 Cvičení z dějepisu 0+3 x 

 Náboţenství 0 x 

Člověk a příroda 21+11 21 

 Fyzika 4+3 0 

 Chemie 4 0 

 Přírodopis 7+1 0 

 Zeměpis 6+2 0 

 Ekologická výchova 0+3 x 

Umění a kultura 10+3 10 

 Hudební výchova 4 0 

 Výtvarná výchova 6 0 

 Výtvarné činnosti 0+3 x 

Člověk a zdraví 10+4 10 

 Výchova ke zdraví 2+1 0 

 Tělesná výchova 8 x 

 Sportovní hry 0+3 0 

Člověk a svět práce 3 3 

 Člověk a svět práce 3 0 
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3.2. Ročníkový učební plán 

1. stupeň – vzdělávací oblasti (obory) 

  1 2 3 4 5 SVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace      42+9 42 

 Český jazyk a literatura 7+2 7+1 7+2 6+1 6+1 33+7 33 

 Cizí jazyk – angličtina 0+1 0+1 3 3 3 9+2 9 

Matematika a její aplikace      20+4 20 

 Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 0 

Informační a komunikační 

technologie 

     1+1 1 

 Výpočetní technika x x x 0+1 1 1+1 0 

Člověk a jeho svět      12+2 12 

 Prvouka 2 2 2 x x 6 0 

 Přírodověda x x x 1+1 1+1 2+2 x 

 Vlastivěda x x x 2 2 4 x 

Člověk a společnost      0 0 

 Náboţenství 1(n) 1(n) 1(n) 1(n) 1(n) 0 x 

Umění a kultura       12 12 

 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 x 

 Výtvarná výchova 1 2 1 1 2 7 x 

Člověk a svět práce      5 5 

 Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 x 

Člověk a zdraví      10 10 

 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 x 

CELKEM ZÁKLADNÍ 18 19 21 21 23 102 102 

CELKEM DISPONIBILNÍ 3 3 3 4 3 16 16 

CELKEM V ROČNÍKU 21 22 24 25 26 118 118 

n - nepovinný 
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2. stupeň – vzdělávací oblasti (obory) 

  6 7 8 9 SVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace     33+4 33 

 Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4 3+1 15+3 15 

 Cizí jazyk – angličtina 3+1 3 3 3 12+1 12 

a Další cizí jazyk - němčina x 2 2 2 6 6 

b Další cizí jazyk – 

francouzština  

x 2 2 2 6 x 

c Další cizí jazyk – ruský 

jazyk 

x 2 2 2 6 x 

Matematika a její aplikace     15+3 15 

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

Informační a komunikační 

technologie 

    1+1 1 

 Výpočetní technika 1 0+1 x x 1+1 1 

V Informatika  x x 0+1 0+1 0+2 x 

Člověk a společnost     11+2 11 

 Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 0 

 Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

 Etická výchova x x x 0+1 0+1 0 

N Náboţenství 1(n) 1(n) 1(n) 1(n) 0 x 

Člověk a příroda     21+6 21 

 Fyzika 1 1+1 1+1 1+1 4+3 0 

 Chemie x x 2 2 4 0 

 Přírodopis 1+1 2 2 2 7+1 0 

 Zeměpis 2 2 1+1 1+1 6+2 0 

Umění a kultura     10 10 

 Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

 Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 0 

V Výtvarné činnosti x x 0+1 0+1 0+2 x 

Člověk a zdraví     10 10 

 Výchova ke zdraví 1 1 x x 2 0 

 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 x 

V Sportovní hry x x 0+1 0+1 0+2 0 

Člověk a svět práce     3 3 

 Člověk a svět práce 1 x 1 1 3 0 

CELKEM ZÁKLADNÍ 26 27 27 24 104 104 

CELKEM DISPONIBILNÍ 3 3 4 8 18 18 

CELKEM V ROČNÍKU 29 30 31 32 122 122 

V - volitelné předměty           

N – nepovinný předmět 
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3.3. Poznámky k učebnímu plánu 

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň: 

Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně vyuţita v rámci povinných předmětŧ. 

 Český jazyk a literatura 

Na prvním stupni je předmět český jazyk posílen celkem o 7 vyučovacích hodin týdně. V 1. a ve 3. ročníku  

o 2 hodiny, ve 2., 4. a 5. ročníku je předmět posílen o  1 hodinu týdně. 

Tato dotace má slouţit k lepšímu procvičení probírané látky a k rozvoji čtenářské gramotnosti. 

 Matematika 

Ve 2. a 3., 4. a 5. ročníku je předmět posílen celkem o 4 hodiny. Navýšená časová dotace má slouţit  

k dŧkladnějšímu upevnění a procvičení probíraného učiva a rozvoji matematické a finanční gramotnosti. 

 Výpočetní technika 

Předmět výpočetní technika byl posílen 1 hodinou týdně ve 4. ročníku. Tato hodina má slouţit k získání vědomostí 

a dovedností v oblasti komunikačních technologií. V 5. ročníku navazuje předmět v povinné týdenní hodinové 

dotaci. 

 Anglický jazyk 

Ve výuce cizích jazykŧ nabízí učební plán výuku cizího jazyka od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku je předmět posílen  

o 1 hodinu týdně, dŧvodem je audio-orální příprava ţákŧ v anglickém jazyce. Posilujeme tak počáteční nácvik 

angličtiny, utuţení slovní zásoby v útlém dětském věku. 

 Přírodověda 

Přírodověda je posílena z disponibilní časové dotace celkem 2 hodinami - 1 hodinou ve 4. ročníku a 1 hodinou  

v 5. ročníku. Dotace má vést k upevnění a rozvoji učiva. 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň: 

Volná disponibilní časová dotace je na 2. stupni vyuţita v rámci povinných předmětŧ (český jazyk, matematika, 

fyzika, zeměpis, etická výchova) a ve volitelných předmětech (sportovní hry, výtvarné činnosti a informatika).  

 Český jazyk a literatura 

V 6., 7. a 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu, celkem tedy o 3 hodiny z disponibilní časové dotace. Cílem této 

úpravy je zafixování probíraného učiva a zvyšování čtenářské gramotnosti. 

 Anglický jazyk 

V 6. ročníku je předmět dotován jednou hodinou týdně z disponibilní hodinové dotace. Tento čas by měl slouţit  

k procvičení učiva a ke zvýšení konverzace v hodinách cizího jazyka. 

 Druhý cizí jazyk – ţáci si volí od 7. ročníku druhý cizí jazyk, který je vyučován dvě hodiny týdně od 7. do 

9. ročníku. 

 Druhý cizí jazyk - Německý jazyk 

V předmětu německý jazyk jsou poloţeny základy druhého cizího jazyka. Ţáci získají základní znalosti gramatiky, 

výslovnosti a konverzace v němčině. 

 Druhý cizí jazyk - Francouzský jazyk 

V předmětu francouzský jazyk ţáci získají základní znalosti gramatiky, výslovnosti a konverzace ve francouzštině. 

 Druhý cizí jazyk – Ruský jazyk 

V předmětu ruský jazyk ţáci získají základní znalosti gramatiky, výslovnosti a konverzace v ruštině. 

 Matematika  

Předmět Matematika je posílen o 1 hodinu týdně v 8. a o 2 hodiny týdně v 9. ročníku. Posílení má slouţit  

k procvičení probírané látky a rozvoji matematické a finanční gramostnosti.. 

 Přírodopis 

V 6. ročníku je učivo koncipováno do 2 hodin týdně, z čehoţ je 1 hodina disponibilní, která slouţí k rozvoji daného 

učiva. 

 Fyzika 

V 7., 8. a 9. ročníku je předmětová hodinová dotace povýšena o 1 hodinu týdně, tedy celkem o 3 hodiny  

z disponibilní časové dotace. Má slouţit k lepší fixaci probíraného učiva. 
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 Zeměpis 

V 8. a 9. ročníku je předmět dotován po jedné disponibilní hodině, která má slouţit k procvičení a upevnění učiva. 

 Etická výchova 

Předmět etická výchova je vyučován v 9. ročníku a je dotován jednou hodinou týdně. Jeho cílem je posílení 

sociálního chování ţákŧ. 

 Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět praktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a  9. ročníku. Časová dotace  

v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně. 

Povinně-volitelné předměty  

Povinně-volitelné předměty se ve škole vyučují od 8. ročníku a otvírají se při optimální naplněnosti skupiny. Ţák 

si vybere z těchto předmětŧ jeden a ten je pro něho závazný od 8. do 9. ročníku. Ze závaţných (např. zdravotních) 

dŧvodŧ mŧţe ředitel školy povolit přestup ţáka na jiný volitelný předmět. 

Výstupy a učivo povinně-volitelných předmětŧ vychází z učebních osnov jednotlivých předmětŧ. Očekávané 

výstupy  těchto předmětŧ upevňují a prohlubují základní učivo. 

O zařazení ţáka do volitelných předmětŧ rozhoduje ţák, respektive rodiče ţáka, popřípadě třídní učitel a vedení 

školy. 

Nabídka volitelných předmětů II: 

 sportovní hry 

 výtvarné činnosti 

 informatika 

 

Škola kaţdý vţdy od 8. ročníku nabídne ţákŧm alespoň dva povinně-volitelné předměty z výše uvedených. Ţák si 

z této nabídky vybere jeden. Mŧţe si zvolit i další předmět, pokud mu to rozvrh výuky dovolí. 

Specifikace volitelných předmětů: 

 Sportovní hry 

Sportovní hry mají u ţákŧ rozvíjet pohybové schopnosti, soutěţivost a práci v kolektivních sportech. 

Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně.  

 Výtvarné činnosti 

Rozvíjejí u ţákŧ estetické cítění a podporují kreativitu a tvořivost. 

Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně.   

 Informatika 

Ve vyučovacím předmětu získají ţáci základy práce s komunikačními technologiemi. 

Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně.  

 

Součástí učebního plánu je i nepovinná výuka náboţenství. Předmět je vyučován jednu hodinu týdně. Ţáci jsou 

vyučováni ve skupinách věkově si blízkých. Výuku realizují externí pracovníci dle splněných podmínek legislativy 
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4. Vzdělávací oblasti a učební osnovy předmětů 

 

4.1.  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěţejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré 

jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakŧm všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa 

základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímţ cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, 

vybavuje ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţní správně vnímat rŧzná jazyková sdělení, 

rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk  
a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich vyuţívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích 
oblastí. 
 

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale 

jsou dŧleţité i pro úspěšné osvojování poznatkŧ v dalších oblastech vzdělávání.  Osvojení a uţívání českého 

jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvenéi písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních  

i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému 

dorozumívání s lidmi tím, ţe učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, 

své roli v rŧzných komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování 

hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. 

V komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat rŧzná jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst  

s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Ţáci se učí 

výstiţně formulovat a sdělovat své myšlenky, proţitky a pocity, rozumět rŧzným typŧm textŧ, jeţ se vztahují  

k nejrŧznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se 

učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textŧ a jejich výstavbu. 

V jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka 

a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede ţáky k přesnému a logickému myšlení, 

které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných 

znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat 

rŧzné jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od 

počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

V literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické 

znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat 

literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, 

interpretace a produkce literárního textu. Ţáci dospívají k takovým poznatkŧm a proţitkŧm, které mohou pozitivně 

ovlivnit jejich postoje, ţivotní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní ţivot. 

Verbální i neverbální komunikace se mŧţe vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické výchovy. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k:  

 
 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a dŧleţitého sjednocujícího 

činitele národního společenství. 

 pochopení jazyka a jako dŧleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání 
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 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj 
osobního i kulturního bohatství. 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření 
jeho potřeb i proţitkŧ a ke sdělování názorŧ 
 

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

 
 samostatnému získávání informací z rŧzných zdrojŧ a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny 

i s texty rŧzného zaměření 
 
 získávání sebedŧvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení 

sebe sama 
 
 individuálnímu proţívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských záţitkŧ, k rozvíjení 

pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhŧm umění zaloţených na uměleckém textu a k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání 

Cílové zaměření pro vzdělávací obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk 

Poţadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky, který popisuje rŧzné úrovně ovládání cizího jazyka. V tomto období je dŧraz kladen 

na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovněţ je 

cílem rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykŧm. Při formulování výstupŧ 

ŠVP byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 

 

Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosaţení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá 

dosaţení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, 

sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve 

kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 

Úroveň A1: Ţák – rozumí známým kaţdodenním výrazŧm a zcela základním frázím, jejichţ cílem je vyhovět 

konkrétním potřebám, a tyto výrazy a fráze pouţívá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se 

informací osobního rázu, např. o místě, kde ţije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky 

odpovídá. Jednoduchým zpŧsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 

Úroveň A2: Ţák – rozumí větám a často pouţívaným výrazŧm vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí 

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

Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běţných úloh, jeţ vyţadují jednoduchou a přímou výměnu informací  

o známých a běţných skutečnostech. Popíše jednoduchým zpŧsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí  

a záleţitostí týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.  

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

komunikace s disponibilní časovou dotací 6 hodin na 2. stupni. Znamená to, ţe škola musí všem ţákŧm nabídnout 

Další cizí jazyk ve formě povinně-volitelného předmětu. Vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Další 

cizí jazyk je vymezen v samostatné kapitole. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých moţností od 7., nejpozději 

od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazykŧ musí škola 

daných 6 disponibilních hodin vyuţít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odŧvodněných případech pro 

upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. 
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4.1.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

1. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: 

 

 směřuje k ovládnutí základních jazykových jevŧ pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, cílem je 

zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí 

 k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 

 vede k vyuţívání rŧzných zdrojŧ informací - př. slovníky, encyklopedie, katalogy,  

pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 

Předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

1. ročník 7 + 2 hodiny týdně 

2. ročník 7+1 hodina týdně 

3. ročník 7 + 2 hodiny týdně 

4. ročník 6 + 1 hodina týdně 

5. ročník 6 + 1 hodina týdně 

 

Výuka probíhá v kmenových učebnách, v mediální učebně, ve školní knihovně. Součástí výuky jsou odborné 

besedy, návštěvy městské knihovny, muzeí. 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty: prvouka, 

přírodověda, vlastivěda, výtvarné a pracovní činnosti, anglický jazyk, matematika, hudební výchova. Kultivace 

jazykových dovedností a jejich vyuţívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 

Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení: 

Ţák 

 čte s porozuměním  

 vyhledává a třídí informace 

 osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 

 hodnotí výsledky svého učení a dokáţe o nich hovořit 

 vyuţívá prostředky výpočetní techniky 

 Učitel 

 vede ţáka k pochopení jazyka jako dŧleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání 

 věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním 

 dŧsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení 

 poskytuje dostatek času na zaţití, pracuje s chybou ţáka jako s příleţitostí,  

jak ukázat cestu k správnému řešení  

 sleduje úspěšnost jednotlivých ţákŧ a oceňuje jejich pokrok  

 vyţaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase 

Kompetence k řešení problémů: 

Ţák 

 vyhledává informace vhodné k řešení problému 

 vyuţívá získaných vědomostí a dovedností k objevování rŧzných variant řešení 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné zpŧsoby řešení 

 uváţlivě rozhoduje 
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Učitel 

 klade otázky a zadává problémové úlohy 

 zařazuje metody, při kterých ţáci s pomocí učitele docházejí k řešení a závěrŧm 

 zadává úlohy, při kterých ţáci spolupracují 

 učí ţáky obhájit svŧj názor a poslouchat názory jiných 

Kompetence komunikativní:  

Ţák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory  

 srozumitelně se vyjadřuje ústně i písemně 

 naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 

 účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 

Učitel 

 klade dŧraz na ústní komunikaci a vytváření základu pro další osvojování jazyka 

 zadává úkoly, při kterých ţáci spolupracují 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou komunikaci ţákŧ k danému úkolu 

 ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

Kompetence sociální a personální:  

Ţák 

 spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry třídy 

 věcně argumentuje 

Učitel 

 zadává diferencované úkoly, aby ţáci zaţili úspěch a vyuţili své individuální schopnosti, dŧsledně 

vyţaduje dodrţování pravidel 

 zvyšuje sebedŧvěru ţákŧ a motivaci k učení pozitivním a častým hodnocením -vŧči kaţdému ţákovi 

projevuje očekávání úspěchu, sleduje úspěšnost jednotlivých ţákŧ a oceňuje jejich pokrok 

Kompetence občanské:  

Ţák 

 respektuje přesvědčení druhých lidí 

 chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

 aktivně se zapojuje do kulturního dění 

 má pozitivní postoj k uměleckým dílŧm 

Učitel 

 vede ţáka k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa 

 rozvíjí povědomí ţáka ve vztahu k mateřskému, případně dalším jazykŧm 

 rozvíjí pozitivní vztah ţáka k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou komunikaci ţákŧ ve skupinách k danému úkolu, dŧsledně vyţaduje 

dodrţování pravidel 

Kompetence pracovní: 

Ţák 

 dodrţuje hygienu práce 

 dodrţuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 vyuţívá svých znalostí v běţné praxi 

Učitel 

 zařazuje do výuky co nejvíc rozmanitých pracovních činností - dŧsledně vyţaduje dodrţování pravidel 

 vede ţáky ke spolupráci a k respektování úspěchŧ a práce druhých - rozvíjí schopnosti ţákŧ pracovat 

v týmu 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 7 + 2 HODIN TÝDNĚ, POVINNÝ 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 

pozorné, plynulé)  

 

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 

vyjádření kontaktu s partnerem) 

 

mluvený projev – vypravování, dialog na 
základě obrazového materiálu 

 
písemný projev – základní hygienické návyky 
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena 
zraku, zacházení s grafickým materiálem); 
písmena -technika psaní (úhledný, čitelný  
a přehledný písemný projev, formální úprava 
textu), vypravování  

ČJL-3-1-01 plynule  čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti  
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla  
v rozhovoru  
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou 
nebo nedbalou výslovnost  
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá  
a volí vhodné tempo řeči  
ČJL-3-1-07 na základě vlastních záţitkŧ tvoří krátký mluvený 
projev  
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním  
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev  
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti  
a vypráví podle nich jednoduchý příběh  

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení 
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek  
a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 
(tempo, intonace, přízvuk)  

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky  
 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

literární texty ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování  
a tempu literární texty přiměřené věku  

 
Průřezové téma: OSV - OR 
 
 
2. ROČNÍK – DOTACE: 7 + 1 HODIN TÝDNĚ, POVINNÝ 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

čtení – praktické čtení (znalost orientačních 
prvkŧ v textu)  

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné 
naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – 
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)  

mluvený projev – základy techniky mluveného 
projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 
vyjadřování závislé na komunikační situaci; 
základní komunikační pravidla (oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) 

písemný projev – základní hygienické návyky 
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena 
zraku, zacházení s grafickým materiálem);  ţánry 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti  
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynŧm 
přiměřené sloţitosti  
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla  
v rozhovoru  
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá  
a volí vhodné tempo řeči   
ČJL-3-1-07 na základě vlastních záţitkŧ tvoří krátký mluvený 
projev  
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním  
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 
 ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
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písemného projevu: adresa, blahopřání 
 

sdělení  
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti  
a vypráví podle nich jednoduchý příběh  

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení 
hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek  
a souhláskových skupin, abeceda, modulace 
souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)  
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 
význam slov, slova jednoznačná  
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, 
homonyma; stavba slova (kořen, část 
předponová a příponová, koncovka)  
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov  

skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice  

pravopis – lexikální 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky  
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená  
a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná  
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 
a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky  
ČJL-3-2-08 odŧvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých  
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ŧ, bě, pě, vě, mě – 
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

poslech literárních textů  

základní literární pojmy – literární druhy  
a ţánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 
pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, 
kniha, čtenář; verš, rým, přirovnání  

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování  
a tempu literární texty přiměřené věku  
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění  
 

 
Průřezové téma: MUD - LV 
 
3. ROČNÍK – DOTACE: 7 + 2 HODIN TÝDNĚ, POVINNÝ 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

čtení – věcné čtení (čtení jako zdroj informací, 

čtení vyhledávací, klíčová slova)  

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné 
naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – 
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)  

mluvený projev – komunikační ţánry: pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování; základní komunikační 
pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 
střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování), mimojazykové prostředky řeči 
(mimika, gesta)  

písemný projev – základní hygienické návyky 
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena 
zraku, zacházení s grafickým materiálem);  ţánry 
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav 
z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, 
pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; 
jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), 
vypravování  

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynŧm 
přiměřené sloţitosti  
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla  
v rozhovoru  
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 
v běţných školních i mimoškolních situacích  
ČJL-3-1-07 na základě vlastních záţitkŧ tvoří krátký mluvený 
projev  
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním  
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení  
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

tvarosloví – slovní druhy, tvary slov  

skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice  

pravopis – lexikální 
 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost  
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  
ČJL-3-2-05 uţívá v mluveném projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves  
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacím 
ČJL-3-2-08 odŧvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých  
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ŧ, bě, pě, vě, mě – 
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty  
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

poslech literárních textů  

záţitkové čtení a naslouchání  
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textŧ, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod  

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování  
a tempu literární texty přiměřené věku  
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynŧ 
učitele a podle svých schopností 

 

4. ROČNÍK – DOTACE:  6 + 1 HODIN TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné, plynulé)  
věcné čtení – čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, záznam informací 
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné 
naslouchání (pozorné, soustředěné 
čtení a reprodukce textu 
mluvený projev – základy techniky mluveného 
projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 
vyjadřování závislé na komunikační situaci;  
komunikační ţánry: pozdrav, oslovení, omluva,  
písemný projev – základní hygienické návyky 
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena 
zraku, zacházení s grafickým materiálem); 
technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev,  
ţánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, pozvánka  

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas  
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace  
v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává  
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení  
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení  
a zapamatuje si z něj podstatná fakta  
ČJL-5-1-07 volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy  
a tempo podle svého komunikačního záměru  
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost  
a vhodně ji uţívá podle komunikační situace  
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové  
i formální jednoduché komunikační ţánry  
 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo Výstupy 

 
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 
význam  slov, slova jednoznačná  
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, 
homonyma 

 
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova vícevýznamová  
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku  
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stavba slova (kořen, část předponová  
a příponová, koncovka)  
tvarosloví – slovní druhy,  tvary slov 
skladba –  přísudek, podmět  
skladba – věta jednoduchá a souvětí 
pravopis – lexikální, koncovky podstatných jmen 
pravopis – shoda přísudku s holým podmětem 
 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov  
a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu  
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici  
a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty  
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 
změní větu jednoduchou v souvětí  
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách  
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  
 
 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

záţitkové čtení a naslouchání  
poslech literárních textŧ ,  
vlastní výtvarný doprovod  
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textŧ, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace 
základní literární pojmy – literární druhy  
a ţánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 
pohádka, bajka, povídka 
spisovatel, básník, kniha, čtenář;  
verš, rým 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých  
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma  
ČJL-5-3-03 rozlišuje rŧzné typy uměleckých  
a neuměleckých textŧ  
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textŧ pouţívá 
elementární literární pojmy  
 

 

 
5.ROČNÍK – DOTACE:  6 + 1 HODIN TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

 
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení 
pozorné, plynulé)  
věcné čtení – čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací, záznam informací 
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné 
naslouchání (pozorné, soustředěné čtení  
a naslouchání, reprodukce textu) 
dialog na základě obrazového materiálu; 
základní komunikační pravidla (oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, reagovat otázkami  
čtení jako zdroj informací  
čtení vyhledávací, klíčová slova 
mluvený projev – základy techniky mluveného 
projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 
vyjadřování závislé na komunikační situaci  
 
vyjadřování závislé na komunikační situaci;  
komunikační ţánry: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, vzkaz, inzerát, zpráva, oznámení  
 
písemný projev – základní hygienické návyky 
(správné sezení, drţení psacího náčiní, hygiena 
zraku, zacházení s grafickým materiálem); 
technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 

 
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas  
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace  
v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává  
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení  
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení  
a zapamatuje si z něj podstatná fakta  
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku  
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci  
v reklamě  
ČJL-5-1-07 volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy  
a tempo podle svého komunikačního záměru  
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost  
a vhodně ji uţívá podle komunikační situace  
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové  
i formální jednoduché komunikační ţánry  
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev  
s dodrţením časové posloupnosti  
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písemný projev, formální úprava textu);  
 ţánry písemného projevu: inzerát, dopis,  
jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník) 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

 
stavba slova (kořen, část předponová  
a příponová, koncovka)  
tvarosloví – slovní druhy,  tvary slov 
slovní zásoba a tvoření slov, slova spisovná, 
nespisovná 
skladba –  přísudek, podmět  
skladba – věta jednoduchá a souvětí 
pravopis – lexikální, koncovky podstatných jmen, 
koncovky přídavných jmen  tvrdých  
a měkkých  
pravopis – shoda přísudku s podmětem 
 

 
 

 
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku  
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov  
a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu  
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici  
a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty  
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně  
změní větu jednoduchou v souvětí  
ČJL-5-2-07 uţívá vhodných spojovacích výrazŧ, podle 
potřeby projevu je obměňuje  
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách  
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

záţitkové čtení a naslouchání  
poslech literárních textŧ ,  
vlastní výtvarný doprovod  
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textŧ, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace 
základní literární pojmy – literární druhy  
a ţánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 
pohádka, bajka, povídka 
spisovatel, básník, divadelní představení, herec, 
reţisér, přirovnání 
verš, rým 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých  
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma  
ČJL-5-3-03 rozlišuje rŧzné typy uměleckých  
a neuměleckých textŧ  
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textŧ pouţívá 
elementární literární pojmy  

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří sloţek: 

Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah 

jednotlivých sloţek vzájemně prolíná.  

 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na: 

 orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 

 porozumění rŧzným druhŧm psaných i mluvených jazykových projevŧ  

 vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a proţitkŧ 
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 vyuţívání rŧzných zdrojŧ informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie,        

 internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání  

 vyjádření reakcí a pocitŧ ţákŧ 

 rozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu 

 

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět  

- v 6. a 7. ročníku 4+1 disponibilní hodina týdně  

- v 8. ročníku 4 hodiny a v  9. ročníku 3+1 disponibilní hodina týdně 

 

Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky a v mediální učebně. Vyuţíváme také školní  

a městskou knihovnu. 

   

Vyučovací předmět český jazyk je úzce spjat s těmito předměty:  

 dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské 

období, období národního obrození) 

 informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodrţování 

vţitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náleţitosti apod.) 

 hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …) 

 výtvarnou výchovou (líčení) 

 občanskou výchovou (osobnost) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 

Učitel 

 vede ţáky k vyhledávání a třídění informací 

 vede ţáky k uţívání správné terminologie 

 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých ţákŧ 

 sleduje při hodině pokrok všech ţákŧ 

Ţák 

 vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celkŧ 

 osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 

 kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

 vyuţívá prostředkŧ výpočetní techniky 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

 vede ţáky k plánování postupŧ 

Ţák  

 vyhledává informace vhodné k řešení problému 

 vyuţívá získaných vědomostí a dovedností k objevování rŧzných variant řešení 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné zpŧsoby řešení 

 uváţlivě rozhoduje 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vede ţáky k výstiţné argumentaci 

Ţák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstiţně a kultivovaně se vyjadřuje ústně i 

písemně 

 naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 
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 účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory 

 rozumí rŧzným typŧm textŧ a záznamŧ 

 vyuţívá informačních a komunikačních prostředkŧ 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru 

 vede ţáky k dodrţování pravidel 

Ţák 

 spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 věcně argumentuje 

Kompetence občanské 

Učitel  

 zadává skupině úkoly zpŧsobem, který vylučuje, aby jeden ţák pracoval za ostatní 

 motivuje ţáky k prozkoumávání názorŧ a pohledŧ lišících se od jejich vlastních 

 motivuje ţáky k zájmu o kulturní dědictví  

Ţák 

 respektuje přesvědčení druhých lidí 

 chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

 aktivně se zapojuje do kulturního dění  

 má pozitivní postoj k uměleckým dílŧm 

Kompetence pracovní 

Učitel  

 vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

 vede ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi 

 vede k dodrţování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

Ţák 

 dodrţuje hygienu práce 

 dodrţuje bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 vyuţívá svých znalostí v běţné praxi 

 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 

 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 4 +1, POVINNÝ 

 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

učivo výstupy 

zvuková stránka jazyka, výslovnost a přízvuk ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí 
slova 

 

PRÁCE S INFORMACEMI 

učivo výstupy 

seznámení s jazykovými příručkami 
 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami 

 

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŦ  

učivo výstupy 

určování slovních druhŧ ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
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mluvnické významy a tvary slov 
stupňování přídavných jmen  

tvary slov a vědomě  jich pouţívá ve vhodné 
komunikační situaci 

 

VĚTY JEDNODUCHÉ A SOUVĚTÍ  

učivo výstupy 

větné členy 
věta jednoduchá, souvětí 
věty hlavní a vedlejší 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě  
a v souvětí 

 

 

 

NÁRODNÍ JAZYK 

učivo výstupy 

rozvrstvení národního jazyka 
jazyk spisovný a nespisovný, obecná čeština 
postavení českého jazyka mezi slovanskými 
jazyky 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich uţití 

 

ZTVÁRNĚNÍ NÁMĚTU 

učivo výstupy 

čtenářský záţitek 
 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v 
literárním, dramatickém a filmovém zpracování 

 

VLASTNÍ LITERÁRNÍ TVORBA 

učivo výstupy 

tvorba vlastního literárního textu 
 
 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

 

VYPRAVOVÁNÍ 

učivo výstupy 

vypravování 
 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení; 

PRAVOPIS 

učivo výstupy 

pravopisná cvičení 
shoda přísudku s podmětem 
základy interpunkce 
psaní velkých písmen 
koncovky přídavných jmen 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché 
i v souvětí 

LITERÁRNÍ DRUHY 

učivo výstupy 

charakteristika literárních druhŧ (lyrika, epika, 
drama) 
rozlišení poezie a prózy 
antický mýtus (báje), epos 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy, ţánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 

VLASTNÍ ČETBA 

učivo výstupy 

besedy o přečtených knihách 
referáty 
 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení 
a názory na umělecké dílo 
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ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 
dostupnými informačními zdroji 

 

KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

dopis 
pozvánka 
zpráva, oznámení –  
PRŮŘEZOVÉ TÉMA – MEV-MS – Interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci 

 

SPISOVNÝ A NESPISOVNÝ PROJEV 

učivo výstupy 

vypravování 
 
 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev 
a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

 

ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

výtah a výpisky 
čtení s porozuměním 
 
 
 

ČJL-9-1-08  vyuţívá základ  studijního čtení, vyhledává 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 

POPIS 

učivo výstupy 

popis 
 
 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel 
mezivětného navazování 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 4 + 1, POVINNÝ 
 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

učivo výstupy 

zvuková stránka jazyka, výslovnost a přízvuk ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí 
slova 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 

učivo výstupy 

zpŧsoby obohacování slovní zásoby, stavba 
slova, tvoření slov 
 
 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá různými 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov 
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

 

PRÁCE S INFORMACEMI 

učivo výstupy 

seznámení s jazykovými příručkami 
 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami 

 

URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŦ  

učivo výstupy 

určování slovních druhŧ 
mluvnické významy a tvary slov 
rod činný a trpný 
stupňování přídavných jmen a příslovcí 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační 
situaci 
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DRUHY VĚT 

učivo výstupy 

druhy vět podle postoje mluvčího 
 

ČJL-9-2-05 vyuţívá znalostí o jazyk. normě při tvorbě 
vhodných jazyk. projevů podle komunikační situace 

 

VĚTY JEDNODUCHÉ A SOUVĚTÍ 

učivo výstupy 

věty jednočlenné a dvojčlenné 
větné členy 
druhy vedlejších vět 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

 

PRAVOPIS 

učivo výstupy 

pravopisná cvičení 
shoda přísudku s podmětem 
základy interpunkce 
psaní velkých písmen 
koncovky přídavných jmen 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i v souvětí 

 

LITERÁRNÍ DRUHY  

učivo výstupy 

charakteristika literárních druhŧ (lyrika, epika, 
drama) 
rozlišení poezie a prózy 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy, ţánry 
porovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné představitele 

 

VLASTNÍ ČETBA 

učivo výstupy 

besedy o přečtených knihách 
referáty 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení 
a názory na umělecké dílo 

 
 

ZTVÁRNĚNÍ NÁMĚTU 

učivo výstupy 

čtenářský záţitek 
 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v 
literárním, dramatickém a filmovém zpracování 

 

VLASTNÍ LITERÁRNÍ TVORBA  

učivo výstupy 

tvorba vlastního literárního textu 
 
 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

 

VYPRAVOVÁNÍ  

učivo výstupy 

vypravování 
 
 
 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta 
od názorů a hodnocení 
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s 
dostupnými informačními zdroji 

 

KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

charakteristika 
líčení 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci 
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SPISOVNÝ A NESPISOVNÝ PROJEV 

učivo výstupy 

vypravování 
 
 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev 
a vhodně uţívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

 

ČTENÁŘSKÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

výtah a výpisky 
čtení s porozuměním 
ţádost 
 
 

ČJL-9-1-08 vyuţívá základů studijního čtení - vyhledává 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 

POPIS  

učivo výstupy 

popis 
ţivotopis 
 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel 
mezivětného navazování 

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 4, POVINNÝ 
 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

učivo výstupy 

zvuková stránka jazyka 
 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí 
slova 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA  

učivo výstupy 

slovní zásoba a význam slova 
 
 
 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov 
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

PRÁCE S INFORMACEMI 

učivo výstupy 

samostatná práce s vhodnými jazykovými 
příručkami 
jádro a rozvoj slovní zásoby 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami 

 

JAZYKOVÉ ROZBORY  

učivo výstupy 

slovní druhy a jejich funkce ve větě 
komplexní jazykové rozbory 
projev mluvený a psaný  
zásady pro výběr jazykových prostředkŧ a 
specifika textu 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační 
situaci 

 

JAZYK A KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

spisovná výslovnost 
vyuţití vhodných jazykových příruček 

ČJL-9-2-05 vyuţívá znalostí o jazykové normě  
při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

 

VÝZNAMOVÉ VZTAHY GRAMATICKÝCH JEDNOTEK  

učivo výstupy 

poměr mezi větami a větnými členy ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
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souvětí souřadné a podřadné jednotek ve větě a v souvětí 

 

PRAVOPIS 

učivo výstupy 

interpunkce věty jednoduché a souvětí 
psaní velkých písmen 
 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i v souvětí 

 

VÝVOJ JAZYKA  

učivo výstupy 

obecné výklady o jazyce 
vývoj jazyka 
skupiny jazykŧ 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich uţití   

 

LITERÁRNÍ SMĚRY  

učivo výstupy 

podobnosti a rozdílnosti literárních textŧ od 19. 
století do současnosti 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

obrazná pojmenování (personifikace, metafora, 
ironie, alegorie) 
 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla 

 

VLASTNÍ ČETBA  

učivo výstupy 

besedy o přečtených knihách 
referáty 

ČJL-9-3-03  formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení 
a názory na umělecké dílo 

UMĚLECKÁ LITERATURA 

učivo výstupy 

aspekty umělecké literatury 
 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloţí argumenty 

 

ZTVÁRNĚNÍ NÁMĚTU 

učivo výstupy 

čtenářský záţitek 
 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu v 
literárním, dramatickém a filmovém zpracování 

 

PRÁCE S INFORMACEMI 

učivo výstupy 

literární historie a teorie 
internet  jako zdroj informací 
knihovna jako kulturní a literární centrum 
referát 

ČJL-9-3-09  vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích   

 

VLASTNÍ LITERÁRNÍ TVORBA 

učivo výstupy 

tvorba vlastního literárního textu 
 
 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

 

AKTIVNÍ KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

subjektivně zabarvený popis ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
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konverzace komunikační záměr partnera v hovoru 

 

KOMUNIKACE A MÉDIA 

učivo výstupy 

funkční styly 
interpretace textu 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci 
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

 

PRAVIDLA KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

dialog –  
PRŮŘEZOVÉ TÉMA – MEV – TMS – Mediální 
výchova – Stavba mediálních sdělení 
monolog  
konverzace 
pravidla komunikace 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci 
 

 

SLOHOVÉ ÚTVARY 

učivo výstupy 

funkční styly 
slohové postupy a útvary podle záměru mluvčího 
 

ČJL-9-1-06  v mluveném a projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně uţívá verbálních i 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

 

USPOŘÁDÁNÍ INFORMACE V TEXTU 

učivo výstupy 

členění textu 
interpunkce 
výtah 
výklad 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel 
mezivětného navazování 

 

TVOŘIVÉ PSANÍ 

učivo výstupy 

zpracování úvahy na dané téma 
uplatnění vlastních zkušeností, názorŧ a postojŧ 
 

ČJL-9-1-10  vyuţívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní 
na základě vlastních dispozic a osobních zájmů 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 3 + 1, POVINNÝ 
 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

učivo výstupy 

zvuková stránka jazyka 
spodoba znělosti a artikulační melodie věty 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běţně uţívaná cizí 
slova   

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 

učivo výstupy 

slovní zásoba a význam slova 
 
 
 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov 
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

 

PRÁCE S INFORMACEMI 

učivo výstupy 

samostatná práce s vhodnými jazykovými 
příručkami 
jádro a rozvoj slovní zásoby 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami 
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JAZYKOVÉ ROZBORY  

učivo výstupy 

slovní druhy a jejich funkce ve větě 
komplexní jazykové rozbory 
projev mluvený a psaný  
zásady pro výběr jazykových prostředkŧ a 
specifika textu 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich pouţívá ve vhodné komunikační 
situaci 

 

JAZYK A KOMUNIKACE  

učivo výstupy 

jazyk a komunikace 
norma a kodifikace 
kultura jazyka a řeč 

ČJL-9-2-05 vyuţívá znalostí o jazykové normě 
při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

 

VÝZNAMOVÉ VZTAHY GRAMATICKÝCH JEDNOTEK  

učivo výstupy 

poměr mezi větami a větnými členy 
sponová slovesa 
mluvnický zápor 

ČJL-9-2-06  rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

 

PRAVOPIS 

učivo výstupy 

interpunkce věty jednoduché a souvětí 
psaní velkých písmen 
 

ČJL-9-2-07  v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i v souvětí 

 

VÝVOJ JAZYKA  

učivo výstupy 

obecné výklady o jazyce 
vývoj jazyka 
skupiny jazykŧ 
disciplíny jazykovědy 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 
 a obecnou češtinu a zdůvodní jejich uţití 

 

LITERÁRNÍ SMĚRY 

učivo výstupy 

literární texty autorŧ 20. století ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české  
a světové literatuře 

 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI  

učivo výstupy 

obrazná pojmenování (personifikace, metafora, 
ironie, alegorie) 
 
 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla 

 

VLASTNÍ ČETBA 

učivo výstupy 

besedy o přečtených knihách 
referáty 
 

ČJL-9-3-03  formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení 
a názory na umělecké dílo 

 

AUTORSKÝ STYL 

učivo výstupy 

specifika autorské poetiky 
odraz doby 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 
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autorŧv ţivot jako inspirace 

 

UMĚLECKÁ LITERATURA  

učivo výstupy 

aspekty umělecké literatury 
 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloţí argumenty 

 

ZTVÁRNĚNÍ NÁMĚTU 

učivo výstupy 

čtenářský záţitek 
 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhoţ námětu 
v literárním, dramatickém a filmovém zpracování 

 

PRÁCE S INFORMACEMI  

učivo výstupy 

literární historie a teorie 
internet  jako zdroj informací 
knihovna jako kulturní a literární centrum 
referát 

ČJL-9-3-09  vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

 

VLASTNÍ LITERÁRNÍ TVORBA  

učivo výstupy 

tvorba vlastního literárního textu 
 
 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

 

AKTIVNÍ KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

konverzace, diskuse ČJL-9-1-02  rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

 

KOMUNIKACE A MÉDIA  

učivo výstupy 

funkční styly 
interpretace textu 
tvorba mediálního sdělení –  
PRŮŘEZOVÉ TÉMA – MEV – SMS – Stavba 
mediálních sdělení  

 ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci  
 v masmédiích a zaujímá k ní kritický    
 postoj 

 

PRAVIDLA KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

dialog 
monolog 
konverzace 
pravidla komunikace 
vedení diskuse a dialogu 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstiţně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační 
situaci 
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a vyuţívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

 

SLOHOVÉ ÚTVARY 

učivo výstupy 

funkční styly 
slohové postupy a útvary podle záměru mluvčího 
 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně uţívá verbálních i 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči  

USPOŘÁDÁNÍ INFORMACE V TEXTU 

učivo výstupy 

členění textu 
interpunkce 
výklad 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodrţováním pravidel 
mezivětného navazování 
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ţivotopis 

 

TVOŘIVÉ PSANÍ 

učivo výstupy 

zpracování úvahy na dané téma 
uplatnění vlastních zkušeností, názorŧ a postojŧ 
zvláštnost fejetonu v české literatuře 
 

ČJL-9-1-10 vyuţívá poznatků o jazyce a stylu 
 ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a 
k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě vlastních dispozic  a osobních zájmů 

 

 

4.1.2. Cizí jazyk: ANGLICKÝ JAZYK 

 

1. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Výuka anglického jazyka probíhá většinou ve třídách daného ročníku a v interaktivní učebně. Dŧraz je kladen na 

komunikativní schopnosti ţákŧ, čemuţ je podřízena i výuka. Ţáci musí rovněţ porozumět čtenému textu  

a poslechovým cvičením na příslušné jazykové úrovni. 

U ţákŧ s SPU je kladen dŧraz především na mluvený projev a dovednost dorozumět se. 

Výuka anglického jazyka je zaloţena na modelu britské angličtiny, ale ţáci jsou seznamováni také s výrazy 

americké angličtiny. 

Anglický jazyk je dŧleţitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro 

komunikaci ţákŧ v Evropě i ve světě. Angličtina je jedním z jednacích jazykŧ mezinárodních organizací. Proniká 

však i do kaţdodenního ţivota dětí.  

Časová dotace: 

0+1 hodina týdně v 1. a 2. ročníku z disponibilní časové dotace 

3 hodiny týdně ve 3. aţ 5. ročníku  

 

Formy realizace: 

Kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogŧ, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je 

kladen dŧraz i na samostatnou práci ţákŧ, práci s obrázkovým i klasickým slovníkem a jiné vyhledávání 

informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěţe, recitace, zpěv, výukové programy na PC a rŧzné zajímavé 

krátkodobé projekty. 

Předmět anglický jazyk je úzce spjatý s těmito předměty: český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, 

vlastivěda, výtvarné a pracovní činnosti, hudební výchova. 

 

Vzdělávání v předmětu v prvním období 1. stupně směřuje k: 

 vzbuzení pozitivního zájmu ţákŧ o cizí jazyk 

 uţívání především audio-orální formy jazyka 

 prvním základním samostatným promluvám v cizím jazyce 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci vyuţívají informace z rŧzných zdrojŧ (texty, poslech slovníky, cizojazyčná 

literatura, informační technologie) 

 potřebné informace systematicky opakuje a procvičuje pomocí rŧzných aktivit (konverzace, motivační hry, 

písně, básničky, práce s obrázky, interaktivní úlohy) 

 dává moţnost ţákŧm pracovat s chybou, dává příleţitost hledat správné řešení,věnuje maximální 

pozornost čtení s porozuměním 

 sleduje úspěšnost jednotlivých ţákŧ a oceňuje jejich pokrok  

 umoţňuje ţákŧm ve výuce smysluplně vyuţívat moderní informační technologie 

 v hojné míře vyuţívá učení pomocí napodobování, pŧsobení vzorŧ a příkladŧ 

Ţák 

 osvojuje si slovní zásobu, texty písní, řeší zadané úkoly, při kterých vyuţívá informace  

 z rŧzných zdrojŧ (texty, poslech, slovníky, cizojazyčná literatura) 

 pracuje s chybou, hledá správné řešení  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ, řešení – klade dŧraz  

      na schopnost domluvit se  

Ţák 

 hledá řešení na základě pokynŧ učitele 

 řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

Kompetence komunikativní  

Učitel 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou komunikaci ţákŧ k danému úkolu -vede ţáky, aby  

      k tématu sami formulovali problematiku, kterou chtějí řešit - ţáky vybízí, aby kladli  

k tématu otázky, aby o problému diskutovali - zajímá se o názory ţákŧ, dává prostor pro efektivní diskusi 

Ţák 

 komunikuje s ostatními spoluţáky 

 snaţí se porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, zformulovat jednoduché myšlenky 

anglicky, rozšiřovat si slovní zásobu 

 učí se rozumět přiměřenému textu, vyuţívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání 

kontaktu  

 ţák prezentuje a hodnotí konkrétní úkoly 

Kompetence sociální a personální  

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci spolupracují ve dvojicích nebo malých skupinách, vzájemně si pomáhají  

 ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace - umoţňuje ţákŧm reflektovat (hodnotit) 

úspěšnost dosaţení cíle - vybízí ţáky, aby sdělovali své pocity, vzájemně se povzbuzovali, oceňovali 

Ţák 

 učí se spolupráci ve dvojici a ve skupině 

 podílí se na utváření tvořivé atmosféry v týmu 

 v jednoduchých situacích se učí vyţádat a poskytnout pomoc, radu 

Kompetence občanská  

Učitel 

 vede ţáky k promýšlení a prozkoumávání názorŧ, lišících se od jejich vlastních 

Ţák 

 naslouchá a vnímá názory ostatních 

 získává představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi 
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Kompetence pracovní  

Učitel 

 vyţaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase - učitel zařazuje do výuky co 

nejvíce rozmanitých praktických činností 

Ţák 

 vykoná zadanou práci v co nejlepší kvalitě a odevzdá ji včas 

 samostatně pracuje s dvojjazyčným a obrázkovým slovníkem 

 vyuţívá anglického jazyka k získávání informací z rŧzných oblastí 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Typy textů: 
většinu učiva si ţák osvojuje verbálně s vizuální 
podporou 
opakování se správnou výslovností  
reakce na otázku 
říkanky, básničky, písničky 
obrázkové přehledy/ příběhy/ komiksy 
Jazykové prostředky:  
sloveso to be – 1.osoba jed. čísla 
how many 
rozkazovací zpŧsob 
„this“ při popisu věci 
Přivlastňovací zájmena – mŧj, tvŧj 
Tematické okruhy:  
představování 
moje rodina 
zvířata 
barvy 
čísla 1-10,  
škola 
hračky 
tradiční svátky 
Komunikační situace:  
pokyny při výuce a při hře, 
pozdravy a poděkování 

CJ-3-1-01 – ţák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 
reaguje na jednoduché pokyny při výuce a při hře 
reaguje na otázky k probíraným tématŧm 
ukáţe na předmět, o kterém se mluví  
představí se a zeptá se na jméno  
pozdraví, rozloučí se, poprosí a poděkuje 
CJ-3-1-02 – ţák zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal 
ţák zopakuje se správnou výslovností slova a slovní 
spojení a pouţije je 
představí sebe, členy rodiny, spoluţáka 
pojmenuje základní barvy, věci ve třídě, školní potřeby, 
zvířata, hračky, předměty spojené s oslavou tradičních svátkŧ 
napočítá do deseti 
na základě osvojení slovní zásoby vytvoří velice jednoduchou 
větu 
předvede krátkou dramatizaci příběhu 
CJ-3-1-04 - ţák rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně        
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 
poslouchá rŧzné typy mluvených textŧ s vizuální oporou 

 
2. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 
 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Typy textů: 
převaţuje verbální projev, poslech 
dŧraz je kladen na verbální jazykové dovednosti  
říkanky, básničky, písničky 
obrázkové přehledy/ příběhy/ komiksy 
dialogy 
Jazykové prostředky:  
sloveso to be, have got, like – 1. os.j. čísla 
základní slovesa s pouţitím can,  

CJ-3-1-01 – ţák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

rozumí jednoduchým pokynŧm a otázkám kladených učitelem 
při výuce 

CJ-3-1-02 – ţák zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal 

pojmenuje části domu  
pojmenuje základní věci osobní potřeby 
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mnoţné číslo podstatných jmen,   
Tematické okruhy: 
základní slovní zásoba, dŧraz na výslovnost, 
poslech, opakování 
dŧm – místnosti 
hračky  
tělo 
jídlo 
Reálie: 
oslava tradičních svátkŧ 
Komunikační situace: 
pokyny při výuce, běţných činnostech a při hrách 
základní popis vzhledu 
libost x nelibost 
 
 
 

pojmenuje základní části lidského těla  
popíše v základních rysech svŧj vzhled, dŧm/byt, zvíře 
vyjmenuje základní potraviny, vyjádří libost a nelibost 
vytvoří ústně jednoduchou větu 
vyjádří schopnost spojenou se základními slovesy  
pojmenuje předměty spojené s oslavou tradičních svátkŧ 
CJ-3-1-03 – ţák rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu  

čte elementární text s podporou obrázkŧ 
přečte jednoduchou větu se správnou výslovností 
CJ-3-1-04 - ţák rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně        
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

porozumí krátkému mluvenému textu 
čísluje, spojuje, vybarvuje obrázky na základě mluveného 
textu 

CJ-3-1-05 – ţák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ 
slova či slovního spojení 

ţák se seznámí s odlišností psané a mluvené podoby 
angličtiny 

CJ-3-1-06 – ţák píše slova a krátké věty na základě textové 
a vizuální předlohy 

ţák opisuje a doplňuje slova k obrázkŧm 
napíše jednoduchá slova a slovní spojení podle vzoru 
opíše krátkou větu podle předlohy 

 
3. ROČNÍK – DOTACE: 3 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Typy textů: 
písnička, říkanka 
scénka / komiks / příběh 
dialog 
krátký souvislý text 
jednoduchý email 
kvíz/ hádanka/ hra 
Tematické okruhy: 
číslovky 1 – 20  
základní zdvořilostní fráze  
školní pomŧcky a činnosti  
barvy  
hračky  
ovoce  
sportovní potřeby 
základní části lidského těla  
nábytek  
místnosti v domě  
domácí zvířecí mazlíčkové  
přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří  
rodina 
Reálie:  
základní informace o ţivotě ve Velké Británii 
Jazykové prostředky: 
člen neurčitý a základní podstatná jména  
uţití the a this při označování věcí  

CJ-3-1-01 – ţák rozumí jednoduchým pokynům                
a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu               
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně             
i neverbálně  
rozumí pokynŧm pro běţné činnosti ve třídě 
rozumí základním otázkám k probraným tématŧm a reaguje 
na ně 
CJ-3-1-02 – ţák zopakuje a pouţije slova a slovní 
spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 
reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti 
v přiměřeném rozsahu 
pouţívá číslovky do 20 
pojmenuje a označí barvami běţné předměty ve škole  
pojmenuje běţné hračky  
pojmenuje části lidského těla  
pojmenuje místnosti v domě 
jednoduše představí členy své rodiny 
pozdraví a rozloučí se  
řekne si v obchodě o běţné potraviny 
popíše v základních rysech osoby  
zeptá se na umístění běţných předmětŧ v místnosti  
a na stejnou otázku odpoví  
rozumí jednoduchým pokynŧm a otázkám běţných při výuce 
CJ-3-1-03 – ţák rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 
pochopí obsah a smysl jednoduchého textu 
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vazba there is  
tvoření mnoţného čísla podstatných jmen  
základní přídavná jména  
osobní zájmena 
základní číslovky  
rozkazovací zpŧsob v běţných pokynech  
kladná a negativní odpověď  
sloveso have got v otázce a odpovědi  
sloveso like v kladné větě a otázce 
předloţky místa 
Komunikační situace: 
uvítání a rozloučení  
v obchodě  
dotazování na oblíbenost 
jednoduchý popis osoby 
dotazování na umístění věcí  
pokyny při výuce, běţných činnostech a při hrách 
 

spojí text s obrázkem 
najde v textu jednoduchou informaci 
odpoví na základní otázky k textu 
česky shrne obsah psaného textu 
CJ-3-1-04 - ţák rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně  
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 
sleduje psaný text při poslechu 
přiřadí obrázky k mluvenému textu 
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 
česky shrne slyšený text 
CJ-3-1-05 – ţák přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhoţ slova či slovního spojení 
píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a přečte je 
pojmenuje věci, které mu jsou blízké a napíše je 
pouţívá dvojjazyčný slovník učebnice 
CJ-3-1-06 – ţák píše slova a krátké věty na základě 
textové a vizuální předlohy 
sestaví s oporou gramaticky a formálně správné jednoduché 
sdělení týkající se jeho osoby a věcí kolem 
při mluvení dbá na správnou výslovnost a přízvuk 
při psaní dbá na pravopis slov 

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 3 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

RECEPTIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Typy textů: 

písnička, říkanka 

scénka / komiks / příběh 

dialog 

krátký souvislý text 

blahopřání 

kvíz/ hádanka/ hra 

Tematické okruhy: 
anglická abeceda 
číslovky 1 – 100  
členové rodiny 
hodiny (celá, pŧl) 
běţné potraviny, ovoce a zelenina  
běţná zvířata  
vlastnosti zvířat  
město 
koníčky, zájmy  
dny v týdnu  
základní povolání 
základní druhy počasí 
Reálie:  
Ţivot ve Velké Británii, Londýně 
Jazykové prostředky: 
sloveso mít „have got“ v 1. a 3. osobě 
jednotného čísla, zápor 
přivlastňovací zájmena jeho, její  
3.os. j.č. u sloves + otázka a zápor v přítomném 
čase prostém (lexikálně) 

Poslech s porozuměním: 

CJ-5-1-01 – ţák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

rozumí pokynŧm pro běţné činnosti ve třídě 

rozumí otázkám učitele k probranému učivu, krátce na ně 

odpovídá 

CJ-5-1-02 – ţák rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

ukazuje na obrázky, o kterých se mluví 

reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti 

v přiměřeném rozsahu 

CJ-5-1-03 – ţák rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

sleduje psaný text při poslechu 

doplní chybějící známá slova nebo slovní spojení do textu na 

základě poslechu 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

Mluvení: 

CJ-5-2-01 – ţák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

zeptá se na umístění věci, zvířete nebo osoby a na podobný 

dotaz odpoví 
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stupňování přídavných jmen (2. stupeň) 
tvary slovesa být „to be“ v kladu a v záporu  
vazba there is/there are  
otázka a krátká kladná/záporná odpověď 
k slovesu mít rád „like“ 
výslovnost hlásek ve slovech 
Komunikační situace: 

dotaz a odpověď na umístění  
uvedení času (hodin) 
jednoduchý popis a porovnání vzhledu zvířat 
zpŧsoby dopravy 
dotaz na počasí 
 

 

umí se zeptat a sdělí, kolik je hodin  
jednoduše reaguje v dalších probraných komunikačních 
situacích 
CJ-5-2-02 – ţák sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

prakticky pouţívá číslovky do 100  

jednoduše představí členy rodiny  

pojmenuje běţné potraviny 

pojmenuje zvířata a popíše je přídavným jménem 
popíše, co je ve městě 
sdělí, co má a nemá rád 
vyjmenuje dny v týdnu  
pojmenuje běţná povolání  
odpovídá na dotazy o počasí 
popíše zpŧsoby dopravy 
jazykové prostředky vyuţívá k podání jednoduchých 

informací v ústní i písemné podobě 

při mluvení dbá na správnou výslovnost a přízvuk 

Čtení s porozuměním: 

CJ-5-3-01 - ţák vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

najde v textu jednoduchou informaci 

odpoví na základní otázky k textu 

pochopí obsah a smysl jednoduchého textu 

pouţívá dvojjazyčný slovník učebnice 

CJ-5-3-02 - ţák rozumí jednoduchým krátkým textům 

z běţného ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

spojí text s obrázkem 

reprodukuje krátký text (čte, dramatizuje, přednáší) 

česky shrne obsah přečteného 

Psaní: 

CJ-5-4-01 – ţák napíše krátký text s pouţitím 

jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

kaţdodenního ţivota 

píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a přečte je 

pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše je 

s textovou oporou sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché sdělení týkající se jeho osoby a věcí kolem 
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5. ROČNÍK – DOTACE: 3 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

RECEPTIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Typy textů: 

instrukce 

dotazník 

rozhovor 

souvislý text 

vyprávění 

zpráva (email/pozvánka/vzkaz) 

popis osoby 

Tematické okruhy: 
abeceda 
číslovky do 100 
dny v týdnu, měsíce 
barvy 
škola 
státy 
osobní informace 
rodina 
volný čas 
vzhled 
denní rutina 
jídlo 
 
Reálie:  
Porovnání ţivota dětí u nás a ve světě 
Průřezové téma: MUV-KD 
MultikulturnÍ výchova: Kulturní diference 
 
Jazykové prostředky: 
základní stavba věty 
osobní zájmena 
předloţky 
mnoţné číslo 
členy 
přídavná jména 
ukazovací zájmena 
rozkazovací zpŧsob 
sloveso být „to be“ 
sloveso umět „can“ 
sloveso mít  „have got“ 
přítomný čas prostý 
 
Komunikační situace: 

instrukce 
situace ve třídě 
setkání, představení se 
rozhovor o oblíbených věcech 
rozhovor o volném čase 
podání informace do dotazníku 
prosba, povolení 
popis vzhledu, oblečení 
povídání o spoluţákovi 
povídání o denní rutině 

Poslech s porozuměním: 

CJ-5-1-01 – ţák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

reaguje na pokyny pro běţné činnosti ve třídě 

odpoví na jednoduché otázky k probíranému tématu 

CJ-5-1-02 – ţák rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

ukazuje/ přiřadí obrázky, o kterých se mluví 

rozumí slovní zásobě ze známé tematické oblasti 

v přiměřeném rozsahu 

CJ-5-1-03 – ţák rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

plní základní ústně zadané instrukce 

sleduje psaný text při poslechu 

s vizuální oporou doplní chybějící známá slova nebo slovní 

spojení do textu na základě poslechu 

Mluvení: 

CJ-5-2-01 – ţák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

odpoví na jednoduché otázky o sobě a zeptá se na ně 

spoluţáka 

rozumí otázkám učitele k probranému učivu, krátce na ně 

odpovídá 

předvede krátký rozhovor na zadanou komunikační situaci 

CJ-5-2-02 – ţák sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

krátce s přípravou pohovoří na zadané téma 

sdělí základní informace o sobě a své rodině a dalších 

osvojovaných tématech 

probrané jazykové prostředky vyuţívá k podání informací 

v ústní i písemné podobě 

při mluvení dbá na správnou výslovnost a přízvuk 

(zjistí si výslovnost neznámého slovíčka z dostupných 

zdrojŧ)  

CJ-5-2-03 – ţák odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

odpoví ústně na jednoduché otázky k probraným tématŧm a 

podobné otázky pokládá 

Čtení s porozuměním: 

CJ-5-3-01 – ţák vyhledá potřebnou informaci 
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vyjádření oblíbenosti jídla 
 

v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

najde v textu jednoduchou informaci 

odpoví na základní otázky k textu 

česky shrne obsah přečteného 

CJ-5-3-02 - ţák rozumí jednoduchým krátkým textům 

z běţného ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

přiřadí obrázky k textu 

odpoví na otázky k textu (uzavřené i otevřené) 

ústně reprodukuje text (čte, přehraje roli, přednese) 

pouţívá slovník (elektronický nebo tištěný) 

Psaní: 

CJ-5-4-01 – ţák napíše krátký text s pouţitím 

jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

kaţdodenního ţivota 

napíše jednoduchou instrukci, email, vzkaz, pozvánku nebo 

popis 

sestaví s přípravou nebo textovou oporou jednoduché sdělení 

na zadané téma týkající se jeho osoby a věcí kolem 

CJ-5-4-02 – ţák vyplní osobní údaje do formuláře 

vyplní jednoduchý formulář 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět   

- v 6. ročníku 3+1 hodina týdně z disponibilní dotace 

- v 7., 8. a 9. ročníku 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah předmětu  

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu vyuţití  cizího jazyka ke komunikaci 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

 porozumění přiměřeně sloţitému (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených

 znalostí 

 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, získávání nejdŧleţitějších informací o zemích 

studovaného jazyka a práce s nimi 

 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV.  

Vedeme ţáky k dosaţení jazykové úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky . 

  

Formy realizace: 

Vyučovací hodina – frontální, párové a skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 

(písemná, ústní), tvŧrčí psaní, samostatná práce, hry, soutěţe, dramatizace, zpěv, pouţití informačních 

technologií, krátkodobé i dlouhodobé projekty 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
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Prŧřezová témata 

MUV- KD (Kulturní diference) 

VME- E (Jsme Evropané) 

MEV- RT (Práce v realizačním týmu) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vyučující vyuţije vhodných forem a metod práce k tomu, aby ţák dosáhl poţadovaných kompetencí. 

Kompetence k učení 

Ţák  

 analyzuje a procvičuje novou gramatiku v kontextu psaného nebo slyšeného textu a je tak veden 

k pochopení probírané látky; 

 rozvíjí své schopnosti porozumět slyšenému textu; 

 vybírá a vyuţívá vhodné zpŧsoby a metody pro efektivní učení  

Učitel        

 pravidelně sleduje pokrok ţáka a přizpŧsobí výuku případnému opakování; 

 vede ţáky k sebehodnocení; 

Kompetence k řešení problémů 

Ţák  

 pracuje na projektech, při kterých vyuţívá znalostí z jiných předmětŧ; 

Učitel  

 podněcuje aktivity a zadává úkoly, při kterých ţáci vyhledávají informace i mimo učebnici; 

 nechává ţáka samostatně pracovat podle zadaných kritérií; 

Kompetence komunikativní 

Ţák 

 procvičuje gramatické struktury a slovní zásobu dramatizací rŧzných situací a je tím veden k efektivnímu  

a logickému vyjadřování se;  

 sděluje informace prostřednictvím projektŧ; 

 naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 

Učitel  

 poskytuje ţákŧm prostor k vyprávění o sobě, svém okolí  

a o svém světě; 

 zařazuje do výuky odlehčující činnosti, například hry, soutěţe a hádanky 

 vytváří příleţitosti pro komunikaci mezi ţáky 

Kompetence sociální a personální 

Ţák 

 pracuje na párových a týmových úkolech; 

 vypracovává projekty, ve kterých vyjadřuje sebe sama v prostředí jemu známém a blízkém a které 

následně prezentuje před spoluţáky; 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 je veden k sebekontrole a sebehodnocení 

Učitel  

 přizpŧsobuje výuku individuálním potřebám a schopnostem ţákŧ; 

 zadává skupinové práce 

 vede ţáky k tomu, aby sami hodnotili své činnosti a svŧj pokrok 

Kompetence občanské 

Ţák 

 je veden k zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy; 

 prezentuje výsledky skupinové práce; 

Učitel  

 vede ţáky k vzájemnému poskytování pomoci; 
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 nechává ţáky pracovat svým tempem, prezentovat výsledky práce svým vlastním zpŧsobem, zároveň ale 

vyţaduje od nich zodpovědnost za vlastní projevy; 

Kompetence pracovní 

Ţák 

 je veden k rekapitulaci svých nabytých vědomostí na konci kaţdé lekce; 

 pracuje na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat 

s ostatními; 

Učitel  

 pouţívá rŧzné techniky opakovaně a pravidelně, aby si ţák zvykl na jistý druh práce a učení; 

 poţaduje po ţácích vypracování projektŧ podle zadaných kritérii; 

 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu ţákŧ 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 3 + 1 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

RECEPTIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Komunikační situace a typy textů: 
přivítání, setkání 
situace ve třídě 
vyprávění o rodině 
osobní dotazník 
psaní zprávy 
otázky a odpovědi 
vyjádření preferencí 
 
Tematické okruhy slovní zásoby: 
rodina  
osobní údaje 
fyzický popis 
názvy státŧ, národností 
číslovky do 100 
měsíce v roce, datum, čas 
dny v týdnu 
škola 
volný čas 
sporty   
jídlo a pití 
povolání 
denní rutina 
pocity 
reálie 
 
Průřezové téma:  
MUV- KD (Kulturní diference) 
 
Mluvnice: 
sloveso být „be“ 
zájmena 
předloţky 
rozkazovací zpŧsob 
číslovky  
určitý a neurčitý člen 

Poslech s porozuměním: 
CJ-9-1-01 – ţák rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně  
sleduje poslechový text s vizuální oporou i bez ní 
odpoví na jednoduché otázky k poslechu 
s vizuální oporou doplní chybějící informace z poslechu do 
textu 
vybere z nabídky vhodnou odpověď 
procvičuje schopnost rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka 
CJ-9-1-02 – ţák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, která se týká 
osvojovaných témat 
reaguje na základní pokyny 
shrne česky obsah jednoduché promluvy nebo konverzace 
zaměřené na známou slovní zásobu 
Mluvení: 
CJ-9-2-01 – ţák se zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běţných formálních i neformálních 
situacích  
pozdraví a představí se 
zeptá se a odpoví na osobní údaje 
zeptá se na čas a datum a umí odpovědět 
vyjádří preference 
zeptá se na základní informace z probraných tematických 
okruhŧ a na podobné otázky odpoví 
předvede jednoduchý rozhovor k probraným komunikačním 
situacím 
CJ-9-2-02 – ţák mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 
popíše osoby a předměty 
popíše své zájmy a dovednosti 
vyjádří, co umí a co ne 
podá základní informace o sobě 
dbá na srozumitelnou výslovnost 
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sloveso umět „can“ 
sloveso mít „have got“ 
podstatná jména počitatelná a nepočitatelná 
přítomný čas prostý  
přídavná jména 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka:  
výslovnost, intonace 
ovládání pravopisu a výslovnosti osvojené slovní 
zásoby 

Čtení s porozuměním: 
CJ-9-3-01 – ţák vyhledá poţadované informace 
v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech  
najde v textu jednoduchou informaci 
v krátkém autentickém textu s obrázky odvodí význam 
některých neznámých slovíček a slovních spojení  
vyhledá v dvojjazyčném nebo elektronickém slovníku význam 
neznámého slova a jeho výslovnost; 
CJ-9-3-02 – ţák rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich poţadované informace  
rozumí základním informacím v jednoduchém textu s vizuální 
oporou  
dodrţuje základní fonetická pravidla a čte nahlas a 
srozumitelně jednoduchý text 
odpoví na jednoduché otázky k textu 
česky shrne obsah přečteného 
Psaní: 
CJ-9-4-01 – ţák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
vyplní osobní dotazník 
CJ-9-4-02 – ţák napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
na základě výchozího textu napíše krátký text o sobě a o své 
rodině a vybraných dalších tématech 
napíše krátkou zprávu o lidech ve třídě na základě dotazníku 
ovládá pravopis slov osvojené slovní zásoby 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 3 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

RECEPTIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Komunikační situace a typy textů: 
popis školního dne 
popis, plánování volného času 
turistické informace 
předpověď počasí 
cestování 
nakupování 
popis zvířat 
oslavy 
plakát 
anketa 
pohlednice 
vzkaz, ţádost, pozvánka 
email 
rozhovor, interview, dotazník 
příběh 
 
Tematické okruhy 
škola a volnočasové aktivity 
počasí 
nakupování 
turistika a transport 
televize 
ţivotní prostředí 
reálie 
 
Mluvnice: 

Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 – ţák rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně  
sleduje poslechový text s vizuální oporou i bez ní 
doplní chybějící jednoduché informace dle poslechu 
vybere z nabídky vhodnou odpověď podle slyšeného textu 
procvičuje schopnost rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka  
CJ-9-1-02 – ţák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, která se týká 
osvojovaných témat  
reaguje na základní otázky o své osobě 
shrne česky obsah jednoduché promluvy nebo konverzace 
zaměřené na probírané téma 
Mluvení 
CJ-9-2-01 – ţák se zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běţných formálních i neformálních 
situacích  
zeptá se spoluţáka na základní informace a na podobné 
dotazy jednoduše odpoví  
předvede (s přípravou) jednoduché rozhovory na probírané 
komunikační situace  
CJ-9-2-02 – ţák mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech  
pohovoří  v přiměřeném rozsahu s přípravou na zadané téma 
CJ-9-2-03 – ţák vypráví jednoduchý příběh či událost; 
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skladba věty 
vazba there is/are se some/any 
přítomný čas prŧběhový 
minulý čas prostý 
vyjádření budoucnosti „going to“ 
pouţití why a because 
zájmena 
přídavná jména (komparativ a superlativ) 
příslovce 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka:  
výslovnost, intonace, větný přízvuk 
ovládání pravopisu a výslovnosti osvojené slovní 
zásoby 
 

popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota 
vypráví krátký příběh, popíše cestu, popíše zvíře   
Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-01 – ţák vyhledá poţadované informace 
v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech  
najde v textu poţadovanou informaci 
v jednoduchém autentickém textu odvodí význam některých 
neznámých slovíček a slovních spojení  
vyhledá v dvojjazyčném nebo elektronickém slovníku význam 
neznámého slova a jeho výslovnost; 
CJ-9-3-02 – ţák rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich poţadované informace  
rozumí základním informacím v jednoduchém textu   
dodrţuje základní fonetická pravidla a čte nahlas i potichu 
s porozuměním jednoduchý text 
odpoví na jednoduché otevřené otázky k textu 
vyvodí mluvnické pravidlo z textu 
česky shrne obsah přečteného 
Psaní 
CJ-9-4-02 – ţák napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
na základě výchozího textu napíše krátký text o vybraných 
tématech 
sestaví rŧzné typy textŧ na základě vzoru (pozvánka, vzkaz, 
anketa) 
ovládá pravopis slov osvojené slovní zásoby 
CJ-9-4-03 – ţák reaguje na jednoduché písemné sdělení 
jednoduše písemně reaguje na rŧzné typy textŧ na základě 
vzoru (např. pozvánka, vzkaz) 
 

 

8. ROČNÍK – DOTACE: 3 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

RECEPTIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Komunikační situace a typy textů: 
popis obrázku/ fotografie 
popis osoby 
popis místa 
dotazník 
vzkaz, zpráva, e-mail 
interview 
telefonní rozhovor 
dialog/ hraní rolí 
objednání jídla a pití 
broţura 
 
Tematické okruhy 
moderní technologie 
zájmy, koníčky 
kultura 
mŧj dŧm/ byt 
město 
svět 
potraviny 
lidé kolem nás 
reálie  

Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 – ţák rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 
pracuje s poslechovými texty na přiměřené úrovni z rŧzných 
zdrojŧ  
sleduje poslechový text  i bez vizuální opory 
shrne česky obsah slyšeného 
doplní do textu chybějící informace dle poslechu 
odpoví na jednoduché otázky podle slyšeného textu 
procvičuje schopnost rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka  
CJ-9-1-02 – ţák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, která se týká 
osvojovaných témat  
shrne česky obsah jednoduché promluvy nebo konverzace 
zaměřené na probírané téma 
dokáţe se do konverzace zapojit a jednoduchým zpŧsobem 
reagovat 
Mluvení 
CJ-9-2-01 – ţák se zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běţných formálních i neformálních 
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Průřezová témata: 
VME- E (Jsme Evropané) 

MEV- RT (Práce v realizačním týmu) 

 
Mluvnice: 
opakování: can, have got,  
vazba there is/are 
přítomný čas prŧběhový a prostý 
stupňování přídavných jmen 
skladba věty 
zájmena 
předloţky 
datum, letopočet 
minulý čas prostý 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka:  
výslovnost, intonace, větný přízvuk 
ovládání pravopisu a výslovnosti osvojené slovní 
zásoby 
 

situacích  
reaguje na základní otázky k osvojovaným tématŧm a 
podobné otázky pokládá 
zahájí a udrţí jednoduchou konverzaci a zapojí se do 
běţných rozhovorŧ 
CJ-9-2-02 – ţák mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech  
pohovoří  v přiměřeném rozsahu s přípravou na zadané téma 
CJ-9-2-03 – ţák vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota 
popíše věc, obrázek/ fotografii, osobu a místo  
jednoduše vypráví v minulém čase (co dělal včera, apod.) 
Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-01 – ţák vyhledá poţadované informace 
v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech 
najde v textu poţadovanou informaci 
v jednoduchém autentickém textu odvodí význam některých 
neznámých slovíček a slovních spojení  
vyhledá v dvojjazyčném nebo elektronickém slovníku význam 
neznámého slova a jeho výslovnost; 
CJ-9-3-02 – ţák rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich poţadované informace  
najde informace v krátkém textu 
odhaduje význam slov 
najde v textu základní myšlenku  
dodrţuje základní fonetická pravidla a čte nahlas i potichu 
s porozuměním jednoduchý text 
odpoví na otevřené otázky k textu 
vyvodí mluvnické pravidlo z textu 
česky shrne obsah přečteného 
Psaní  
CJ-9-4-02 – ţák napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
na základě výchozího textu napíše krátký text o vybraných 
tématech 
sestaví rŧzné typy textŧ na základě vzoru (dotazník, zpráva, 
vzkaz, email, broţura) 
CJ-9-4-03 – ţák reaguje na jednoduché písemné sdělení 
jednoduše písemně reaguje na rŧzné typy textŧ na základě 
vzoru (např. vzkaz) 
 

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 3 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

RECEPTIVNÍ A PRODUKTIVNÍ ŘECOVÉ DOVEDNOSTI 

učivo výstupy 

Komunikační situace a typy textů: 
nakupování 
anketa 
pohlednice/plakát 
vzkaz, ţádost, pozvánka, email 
rozhovor, interview, dotazník 
příběh 
 
Tematické okruhy 
záhady 
kultura 

Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01 – ţák rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 
pracuje s rŧznými druhy poslechových textŧ na odpovídající 
úrovni z rŧzných zdrojŧ  
sleduje poslechový text  i bez vizuální opory 
shrne česky nebo anglicky obsah slyšeného 
doplní do textu chybějící informace dle poslechu 
odpoví na jednoduché otázky podle slyšeného textu 
procvičuje schopnost rozlišovat sluchem prvky fonologického 
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vzhled/móda 
moderní technologie 
turistické informace 
reálie 
 
Mluvnice: 
skladba věty, textu 
minulý čas prŧběhový 
počitatelná a nepočitatelná podst.jm. 
vyjádření budoucnosti „will“ 
příkaz /zákaz  
přítomný čas prŧběhový x vazba „going to“ 
přídavná jména  
 
Zvuková a grafická podoba jazyka:  
výslovnost, intonace, přízvuk 
ovládání pravopisu a výslovnosti osvojené slovní 
zásoby 
 

systému jazyka  
 CJ-9-1-02 – ţák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, která se týká 
osvojovaných témat  
shrne česky nebo anglicky obsah slyšené promluvy nebo 
konverzace zaměřené na probírané téma 
dokáţe se do konverzace zapojit a reagovat 
Mluvení 
CJ-9-2-01 – ţák se zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běţných formálních i neformálních 
situacích  
reaguje na základní otázky k osvojovaným tématŧm  
a podobné otázky pokládá 
zahájí a udrţí jednoduchou konverzaci a zapojí se do 
běţných rozhovorŧ v rŧzných situacích 
CJ-9-2-02 – ţák mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech  
pohovoří  v přiměřeném rozsahu s přípravou na zadané téma 
CJ-9-2-03 – ţák vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého kaţdodenního ţivota 
vypráví jednoduše děj, událost nebo příběh  
popíše vzhled  osoby, místa a věci 
Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-01 – ţák vyhledá poţadované informace 
v jednoduchých kaţdodenních autentických materiálech 
najde v autentickém textu poţadovanou informaci 
v jednoduchém autentickém textu odvodí význam některých 
neznámých slovíček a slovních spojení  
vyhledá v dvojjazyčném nebo elektronickém slovníku význam 
neznámého slova a jeho výslovnost; 
CJ-9-3-02 – ţák rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich poţadované informace  
najde informace v textu 
odhaduje význam slov 
najde v textu hlavní myšlenky  
dodrţuje základní fonetická pravidla a čte nahlas i potichu 
s porozuměním jednoduchý text 
odpoví na otevřené otázky k textu 
vyvodí mluvnické pravidlo z textu 
česky nebo anglicky shrne obsah přečteného 
Psaní 
CJ-9-4-02 – ţák napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
napíše krátký text o vybraných tématech 
sestaví rŧzné typy textŧ na základě vzoru (příběh, email, 
pohlednice) 
CJ-9-4-03 – ţák reaguje na jednoduché písemné sdělení 
jednoduše písemně reaguje na rŧzné typy textŧ na základě 
vzoru (např. ţádost, pozvánka) 
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4.1.3. Další cizí jazyk: NĚMECKÝ JAZYK 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 (dŧraz je kladen na dialogy, 

čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev). Při výuce je vyuţívána interaktivní 

učebnice s jednoduchými autentickými texty a audionahrávkami. 

Výuka probíhá v interaktivní učebně, popřípadě v kmenové učebně. 

 

Časová dotace předmětu: 

Německý jazyk bude ţákŧm nabízen a vyučován od 7. ročníku do 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 

Učitel 

 vytváří ţákŧm dostatek komunikačních příleţitostí pro pouţívání německého jazyka 

 věnuje maximální pozornost konverzaci a poslechu s porozuměním 

 propojuje probraná témata a jazykové jevy 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ţákŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

 vede ţáky k porovnání německého, anglického a českého jazyka, vyhledávání shod a odlišností 

 řeší s ţáky jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešením a závěrŧm ţáci sami 

 potřebné informace systematicky opakuje a procvičuje pomocí rŧzných aktivit 

Kompetence komunikativní 

Ţák 

 porozumí jednoduchému sdělení ve německém jazyce 

 umí zformulovat jednoduché myšlenky německy 

 porozumí promluvě i přiměřenému textu ve německém jazyce 

 reprodukuje ústně či písemně přiměřeně obtíţný text 

Učitel 

 vede ţáky k tomu, aby se nebáli pouţívat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk a spolupracovali 

 vybízí ţáky, aby kladli otázky k věci 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 vytváří situace, ve kterých si ţáci budou uvědomovat potřebu vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi  

z rŧzného kulturního prostředí 

 rozlišuje procesy učení a hodnocení, poskytovat dostatek času na „zaţití“ učiva 

 zvyšuje sebedŧvěru ţákŧ a motivaci k učení pozitivním a častým hodnocením 

 ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

Kompetence občanské 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm spoluvytvářet kritéria hodnocení 

 vyţaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

Ţák 

 získá představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi 

Kompetence pracovní 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm ve výuce smysluplně vyuţívat moderní informační technologie 
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 vede ţáky k uvědomělému a správnému pouţívání studijních materiálŧ a jazykových příruček pro 

samostatné studium 

 vede ţáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

učivo výstupy 

Číslovky 1-12, dny v týdnu, barvy, otázka, věta 
jednoduchá, zápor 
                                           
Nepřímý pořádek slov ve větě, w-otázky, 
poslech. texty v učebnici a pracovním sešitě, 
rozhovory, konverzace 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně  
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

 

MLUVENÍ  

učivo výstupy 

Německá výslovnost, slovesa sein a haben, 
představování, pozdravy, popis osob, členŧ 
rodiny, zájmŧ a koníčkŧ 
Časování pravidelných sloves, slovní zásoba 
výukových materiálŧ, tematické okruhy: moje 
rodina, moje koníčky, moje škola, mŧj kamarád 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

učivo výstupy 

Časové údaje - hodiny 
 
Práce s texty v učebnici a v pracovním sešitě, 
předloţky se 3.pádem, skloň. podst. jmen 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům  
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům  

 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Vyplnění formuláře 
 
Psaní e-mailu, tematické okruhy: moje rodina, 
moje koníčky, moje škola, mŧj kamarád 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  

 

8. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNE, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Poslechové texty v učebnici a prac. sešitě, nepř. 
pořádek slov ve větě, rozhovory, konverzace 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat  

 

MLUVENÍ  

učivo výstupy 

Poděkování, prosbě, omluva 
Předloţky se 4.p., se 3. a 4.p., přivlastňovací 
zájmena, 3. a 4.p. osobních zájmen, rozkazy, 
vazba „es gibt“ 
Mn. číslo podst. jmen, časování nepravidelných 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
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sloves, slovesa s odlučitelnou předponou, slovní 
zásoba výukových materiálŧ 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Časové údaje – hodiny, měsíce, roční období 
 
Tematické okruhy: nakupování, cestování, roční 
období 
Práce s texty v učebnici a PS, práce 
s cizojazyčným slovníkem, sloţená slova 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům  
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům  
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm poţadovanou informaci  

 

PSANÍ  

učivo výstupy 

Pozvánka na oslavu narozenin, pozdrav 
z prázdnin (dovolené) 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

učivo výstupy 

Poslechové texty v učebnici a prac. sešitě, nepř. 
pořádek slov ve větě, rozhovory, konverzace 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat  

  

MLUVENÍ  

učivo výstupy 

Préterit sein a haben, dopravní prostředky, u 
lékaře 
Zpŧsobová slovesa, perfekt prav. a neprav. 
sloves, stupňování příd. jmen a příslovcŧ, 
neosobní podmět „man“, slovní zásoba 
výukových materiálŧ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
 
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

učivo výstupy 

Tematické okruhy: u lékaře, počasí, týdenní plán 
 
Tematické okruhy: prázdniny, počasí, moje 
město, práce s texty v učebnici a PS, práce 
s cizojazyčným slovníkem, sloţená slova 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům  
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm poţadovanou informaci  

 

PSANÍ  

učivo výstupy 

Moje město, rozvrh hodin 
 
 
Popis cesty, plán na prázdniny, popis počasí 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení  
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4.1.4. Další cizí jazyk: FRANCOUZSKÝ JAZYK 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

 

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 (dŧraz je kladen na dialogy, 

čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev). Při výuce je vyuţívána interaktivní 

učebnice s jednoduchými autentickými texty a audionahrávkami. 

Výuka probíhá v interaktivní učebně, popřípadě v kmenové učebně. 

 

Časová dotace předmětu: 

Francouzský jazyk bude ţákŧm nabízen a vyučován od 7. ročníku do 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel 

 vytváří ţákŧm dostatek komunikačních příleţitostí pro pouţívání francouzského jazyka 

 věnuje maximální pozornost konverzaci a poslechu s porozuměním 

 propojuje probraná témata a jazykové jevy 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ţákŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

 vede ţáky k porovnání francouzského, anglického a českého jazyka, vyhledávání shod a odlišností 

 řeší s ţáky jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešením a závěrŧm ţáci sami 

 potřebné informace systematicky opakuje a procvičuje pomocí rŧzných aktivit 

Kompetence komunikativní 

Ţák 

 porozumí jednoduchému sdělení ve francouzském jazyce 

 umí zformulovat jednoduché myšlenky francouzsky 

 porozumí promluvě i přiměřenému textu ve francouzském jazyce 

 reprodukuje ústně či písemně přiměřeně obtíţný text 

Učitel 

 vede ţáky k tomu, aby se nebáli pouţívat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk a spolupracovali 

 vybízí ţáky, aby kladli otázky k věci 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 vytváří situace, ve kterých si ţáci budou uvědomovat potřebu vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi  

z rŧzného kulturního prostředí 

 rozlišuje procesy učení a hodnocení, poskytovat dostatek času na „zaţití“ učiva 

 zvyšuje sebedŧvěru ţákŧ a motivaci k učení pozitivním a častým hodnocením 

 ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

Kompetence občanské 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm spoluvytvářet kritéria hodnocení 

 vyţaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

Ţák 

 získá představu o zvycích ve francouzsky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi 
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Kompetence pracovní 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm ve výuce smysluplně vyuţívat moderní informační technologie 

 vede ţáky k uvědomělému a správnému pouţívání studijních materiálŧ a jazykových příruček pro 

samostatné studium 

 vede ţáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM   

učivo výstupy 

Číslovky 1-20, dny v týdnu, barvy 
Věta jednoduchá oznamovací, otázka intonací, 
zápor, otázky zjišťovací, poslechové texty 
v učebnici, rozhovory, konverzace. 
 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně   
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

 

MLUVENÍ 

učivo výstupy 

Francouzská výslovnost, slovesa être a avoir, 
představování, pozdravy, poděkování, vyjádření 
souhlasu x nesouhlasu, popis osob, člena rodiny, 
zájmŧ a koníčkŧ, školní pomŧcky, komunikace ve 
třídě. 
Časování pravidelných sloves, člen určitý a 
neurčitý, slovní zásoba výukových materiálŧ, 
tematické okruhy: moje rodina, moje koníčky, 
moje škola, jednoduchý fyzický popis osoby. 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů   

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá   
 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Časové údaje – hodiny. 
 
Práce s daným textem, stahování členu 
v jednotném čísle, shoda podstatných a 
přídavných jmen. 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům   
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům   

 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Vyplnění jednoduchého formuláře. 
 
Krátký psaný text – tematické okruhy: já a moje 
rodina, moje koníčky, moje škola, mŧj kamarád 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
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8. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM   

učivo výstupy 

Poslechové texty v učebnici, rozhovory, 
konverzace. 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat   

 

MLUVENÍ 

učivo výstupy 

Poděkování, prosba, omluva. 
Předloţky, zvratná slovesa, předloţka de ve 
funkci 2. pádu, stahování členu, zájmena, 
mnoţné číslo, časování pravidelných i 
nepravidelných sloves, budoucí čas (futur 
proche), rozkazovací zpŧsob, minulý čas (passé 
composé), slovní zásoba výukových materiálŧ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů   

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat  
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Časové údaje – hodiny, měsíce, roční období 
Tématické okruhy: roční období, škola, dopravní 
prostředky 
 
Práce s daným textem, práce s cizojazyčným 
slovníkem. 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům   
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům   
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm poţadovanou informaci 

 
 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Pozvánka na oslavu narozenin, pozdrav 
z prázdnin (z dovolené/výletu). 
 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2, HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM   

učivo výstupy 

Poslechové texty v učebnici, rozhovory, 
konverzace. 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat   

 

MLUVENÍ 

učivo výstupy 

Proč ? (Pourquoi?), Protoţe … (Parce que …) 
Předloţky, zájmená příslovce y, en; osobní 
zájmena ve 4. pádu (COD) a ve 3. pádu (COI), 
vztaţné věty, časování pravidelných i 
nepravidelných sloves, zápor, slovní zásoba 
výukových materiálŧ. 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů   

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá   
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Tématické okruhy: nakupování, oblečení, u 
lékaře, vztahy s přáteli/v rodině. 
 
Práce s daným textem, práce s cizojazyčným 
slovníkem. 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům   
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm poţadovanou informaci 

 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Popis cesty, popis osoby, zdravý ţivotní styl. 
 
Komunikace přes internet – představení sebe. 
 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

 

 

4.1.5. Další cizí jazyk: RUSKÝ JAZYK 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

 

Ruský jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze školou nabízených jazykŧ v rámci oboru Cizí jazyk. 

Předmět Ruský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru - další cizí jazyk rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání.  

Ruský jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku mateřského jazyka a anglického jazyka, případně 

dalších nabízených cizích jazykŧ. Jeho postupné osvojování pomáhá ţáku jak v dalším studiu, tak i v budoucím 

pracovním uplatnění. Cílem je poskytnout ţákŧm nástroj ústní i základní písemné komunikace, umoţnit ţákovi 

poznávat odlišnosti ve zpŧsobu ţivota lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. V ruském jazyce se 

předpokládá dosaţení úrovně A1. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Ruský jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku a to vţdy s dvouhodinovou týdenní dotací. Výuka 

předmětu probíhá vţdy v celém ročníku najednou a ţáci jsou rozděleni do skupin. Předmět další cizí jazyk je 

vyučován v jazykových učebnách, v klasických třídách i v multimediální a počítačové učebně s moţnosti vyuţití 

dataprojektoru a audiovizuální techniky. 

 

Časová dotace předmětu: 

Ruský jazyk bude ţákŧm nabízen a vyučován od 7. ročníku do 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 

Učitel 

 vytváří ţákŧm dostatek komunikačních příleţitostí pro pouţívání ruského jazyka 

 věnuje maximální pozornost konverzaci a poslechu s porozuměním 

 propojuje probraná témata a jazykové jevy 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ţákŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

 vede ţáky k porovnání ruského a českého jazyka, vyhledávání shod a odlišností 

 řeší s ţáky jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešením a závěrŧm ţáci sami 

 potřebné informace systematicky opakuje a procvičuje pomocí rŧzných aktivit 
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Kompetence komunikativní 

Ţák 

 porozumí jednoduchému sdělení ve ruském jazyce 

 umí zformulovat jednoduché myšlenky rusky 

 porozumí promluvě i přiměřenému textu v ruském jazyce 

 reprodukuje ústně či písemně přiměřeně obtíţný text 

Učitel 

 vede ţáky k tomu, aby se nebáli pouţívat i nedokonale zvládnutý cizí jazyka spolupracovali 

 vybízí ţáky, aby kladli otázky k věci 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 vytváří situace, ve kterých si ţáci budou uvědomovat potřebu vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi  

z rŧzného kulturního prostředí 

 rozlišuje procesy učení a hodnocení, poskytovat dostatek času na „zaţití“ učiva 

 zvyšuje sebedŧvěru ţákŧ a motivaci k učení pozitivním a častým hodnocením 

 ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

Kompetence občanské 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm spoluvytvářet kritéria hodnocení 

 vyţaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

Ţák 

 získá základní představu o ţivotě a zvycích v rusky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi 

Kompetence pracovní 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm ve výuce smysluplně vyuţívat moderní informační technologie 

 vede ţáky k uvědomělému a správnému pouţívání studijních materiálŧ a jazykových příruček pro 

samostatné studium 

 vede ţáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Zvuková podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
Opakování výslovnosti jednotlivých hlásek  
a intonačních konstrukcí vět 
 
Základní pravidla komunikace v běţných 
kaţdodenních situacích (pozdrav, poděkování, 
představování) 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně  
Seznamuje se se zvukovou podobou ruského jazyka, vnímá 
fonetická pravidla a správnou intonaci. 
Ţák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele. 
DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  
Rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojeným tématŧm. 
Pochopí a porozumí informaci obsaţené v poslechu. 
Interpretuje obsah krátkého poslechu. 

 

MLUVENÍ 

učivo výstupy 

Rozvoj výslovnostních návykŧ: přízvuk, rytmus a DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
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intonace v ruském jazyce 
Jednoduchá sdělení (představení, pozdravy, 
adresa, základní zdvořilostní fráze, vyjádření 
souhlasu/ nesouhlasu, ţádosti, přání, sdělení 
věku, bydliště, pouţívání číslovek) 
Časování sloves 
Skloňovaní vybraných podstatných jmen 
Skloňovaní vybraných přídavných jmen 
Vybrané tvary přivlastňovacích zájmen 
Slovní zásoba jednotlivých tematických celkŧ 

Pouţívá správnou ruskou intonaci. 
Účastní se jednoduchých rozhovorŧ, poskytne informace  
o sobě a dalších osobách, předmětech nebo se na podobné 
informace zeptá. Pouţívá jednoduchá slovní spojení a otázky. 
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat  
Představí se, sdělí svŧj věk, kde bydlí za pouţití 
jednoduchých slovních spojení a vět. 
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá 
Poţádá o základní informace z běţného ţivota a sám je  
v jednoduchých větách poskytuje. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorŧ. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Tiskací a psaní ruská azbuka – nácvik čtení  
 
 
 
 
 
 
Práce s texty jednotlivých tematických celkŧ 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům  
a orientačním pokynům  
Seznamuje se s tiskací a psací ruskou azbukou. 
Porozumí jednoduchým nápisŧm, popisŧm, instrukcím, 
pokynŧm, příkazŧm, zákazŧm na informativních tabulích, 
s nimiţ se setkává v kaţdodenním ţivotě 
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům  
Vyhledává známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky. 
Chápe obsah čteného textu nebo konverzace, soustředí se 
na nejdŧleţitější informace, rozliší hlavní a doplňující 
informace, pochopí hlavní myšlenku. 
Čte nahlas, čte i sloţitější text, kterému nerozumí zcela 
přesně. 

 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Psací ruská azbuka  
Seznámení s ruským pravopisem  
 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
Seznamuje se psací ruskou azbukou. 
Na základě výchozího textu, napíše několik vět o sobě. 
Vytvoří krátký text na téma související s ţivotem  
v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy. 
Napíše text ve formě odpovědi na zadaný úkol či otázku. 
Při zpracování písemného projevu vyuţívá slovník. 

 

8. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNE, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Poslechové texty - dŧraz na intonaci, pořádek 
slov ve větě 
Rozhovory, konverzace, otázky, reprodukce 
čteného 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat  
Pochopí a porozumí informaci obsaţené v poslechu, 
rozpozná téma, hlavní myšlenku. Interpretuje obsah 
poslechu. 
V souvislém projevu rodilého mluvčího rozliší hlavní 
informace, pochopí záměr mluvčího. 
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MLUVENÍ 

učivo výstupy 

Představování, poděkování, prosba, omluva,  
Stručné zaznamenání čteného a slyšeného textu, 
jeho reprodukce 
 
 
 
Tematické okruhy – profese, záliby, škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhovory, dramatizace vztahující se 
k tematickým okruhŧm 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
Ţák pouţije základní zdvořilostní obraty ve velmi krátkých  
a pomalu vedených rozhovorech. 
Účastní se jednoduchých rozhovorŧ, ve kterých poskytne 
konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech 
nebo se na podobné informace zeptá. 
DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat  
Porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými 
tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností. 
Ţádá vhodnou formou o informace z kaţdodenního ţivota. 
V jednoduché konverzaci ţádá o běţné informace  
a sám je poskytuje. 
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  
Reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na 
otázky týkající se jeho samotného, členŧ jeho rodiny  
a kamarádŧ. 
Odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace, které se 
vztahují k osvojovaným tématŧm, za pouţití slov, 
jednoduchých slovních spojení a vět. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Časové údaje – hodiny 
 
 
Práce s texty – doplňování, řazení, přiřazování 
slova nebo obrázku k textu,… 
 
 
 
Tematické okruhy: nakupování, cestování, roční 
období 
Práce se slovníkem a internetem 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům  
a orientačním pokynům  
Rozumí jednoduchému zadání úkolu v ruském jazyce. 
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům  
Porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých 
vět, které se vztahují k tématŧm z běţného ţivota, má-li  
k dispozici vizuální oporu. 
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá  
v něm poţadovanou informaci  
Čte nahlas, plynule a foneticky správně. 
Čte i sloţitější text, kterému nerozumí zcela přesně. 
Při práci s textem pouţívá slovník a internet. 

 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Upevňování ruského pravopisu na nové slovní 
zásobě 
Pozvánka na oslavu narozenin, pozdrav 
z prázdnin (dovolené), inzerát, adresa 
 
 
 
 
Stručné zaznamenání čteného a slyšeného textu 
 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  
Doplní/zapíše slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné 
povahy týkající se jeho osoby, rodiny, kamarádŧ, předmětŧ, 
které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běţně 
vykonává. 
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
Na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě. 
Vytvoří krátký text na téma související s ţivotem v rodině, 
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škole a probíranými tematickými okruhy. 
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení  
Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky. 
Při zpracování písemného projevu vyuţívá překladové 
slovníky. 

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Poslechové texty  
Pořádek slov ve větě, rozhovory, konverzace 
Tematické okruhy – nakupování, oblékání, 
dopravní prostředky, jídlo 
 
Reálie Ruska -  Moskva, Petrohrad 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se kaţdodenních témat 
Vyuţívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu významu 
neznámých slov. 
Pochopí a porozumí informaci obsaţené v poslechu. 
Seznamuje se se základními informacemi o ţivotě v Rusku. 

  

MLUVENÍ 

učivo výstupy 

Slovní zásoba tematických celkŧ 
Minulý a budoucí čas sloves 
Skloňování podstatných jmen v 1. a 2. pádě 
mnoţného čísla, vazby s předloţkami 
 
Rozhovory na daná témata 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  
Navazuje konverzaci, ţádá o běţné informace a sám je 
poskytuje.  
Adekvátně reaguje ve formálních a neformálních situacích. 
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  
Domluví se v běţných kaţdodenních situacích, vyţádá si 
potřebné informace, poţádá o radu, o pomoc. 
Bez problémŧ se zapojí do komunikace v hodinách. 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

učivo výstupy 

Tematické okruhy – nakupování, oblékání, 
doprava, orientace ve městě, časové údaje: 
hodiny, měsíce 
 
 
Články k daným tematickým okruhŧm: 
moje město, rozvrh hodin, obchodní centrum 
Popis cesty, zájmové aktivity, nakupování 
 
Informativní krátké texty a úryvky 
Základní informace o ţivotě v Rusku 
Hlavní město Ruska – Moskva 
 
 
 
Práce se slovníkem a internetem 
 
VME-Objevujeme Evropu a svět (OES) 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běţným tématům  
Zdokonaluje úroveň své četby, čte plynule s porozuměním. 
Dbá na správnou výslovnost a intonaci. 
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá  
v něm poţadovanou informaci  
Interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah 
konverzace. 
Vlastními slovy vyjadřuje podstatu textu, zhodnotí ho, zaujímá 
stanovisko. 
Čte nahlas, plynule a foneticky správně, rozliší základní 
informace. 
Dokáţe vyhledat základní informace v literatuře nebo na 
internetových stránkách a pracuje s nimi. 
Čte i sloţitější text, kterému nerozumí zcela přesně 
Při čtení dokáţe, podle obsahu, rozlišit typ textu a účel čtení. 
Reprodukuje méně náročný text. 

 

 

 

 



 

                  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola klíč k ţivotu“                                   

Obsah   72 
 

PSANÍ 

učivo výstupy 

Psaní oslovení, pozdravu, rozloučení, 
poděkování 
 
 
 
 
 
 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  
Ţák sestaví s pouţitím slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí 
konkrétní informaci nebo se na ni zeptá. Pouţívá základní 
zdvořilostní obraty. 
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení  
Ţák odpoví písemně s pouţitím jednoduchých slovních 
spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající se jeho 
osoby, rodiny a kamarádŧ, zvířat nebo předmětŧ z jeho okolí 
a činností, které běţně vykonává. 

 

 

4.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je zaloţena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro uţití matematiky v reálných situacích. 

Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém ţivotě a umoţňuje tak získávat matematickou 

gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří 

předpoklady pro další úspěšné studium. 

Vzdělávání klade dŧraz na dŧkladné porozumění základním myšlenkovým postupŧm a pojmŧm matematiky a jejich 

vzájemným vztahŧm. Ţáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a zpŧsoby jejich 

uţití. 

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy.  

V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém 

stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si ţáci osvojují aritmetické operace v jejich třech sloţkách: dovednost 

provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloţeným postupem) a významové 

porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, 

výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. 

V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru ţáci určují a znázorňují geometrické útvary  

a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarŧ, které se vyskytují všude kolem nás, 

uvědomují si vzájemné polohy objektŧ v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, 

velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svŧj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru 

vede ţáky k řešení polohových a metrických úloh a problémŧ, které vycházejí z běţných ţivotních situací. 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty ţáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou 

projevem běţných jevŧ reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti 

známých jevŧ, docházejí k pochopení, ţe změnou mŧţe být rŧst i pokles a ţe změna mŧţe mít také nulovou 

hodnotu. Tyto změny a závislosti ţáci analyzují z tabulek, diagramŧ a grafŧ, v jednoduchých případech je 

konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle moţností modelují s vyuţitím vhodného 

počítačového software nebo grafických kalkulátorŧ. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 

Ţáci se seznamují se světem financí a to přispívá k rozvoji finanční gramotnosti. 

Dŧleţitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichţ řešení mŧţe 

být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němţ je nutné uplatnit 

logické myšlení. Ţáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běţného ţivota, pochopit a analyzovat problém, 
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utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí 

ţáka ve vlastní schopnosti logického uvaţování a mŧţe podchytit i ty ţáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 

Ţáci se učí vyuţívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy 

výukových programŧ) a pouţívat některé další pomŧcky, coţ umoţňuje přístup k matematice 

i ţákŧm, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněţ  

v samostatné a kritické práci se zdroji informací. 

4.2.1. MATEMATIKA 

 

1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Obsah předmětu je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

 Číslo a početní operace - osvojení aritmetických operací 

 Závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typŧ změn a závislostí, jejich 

analyzování z tabulek, diagramŧ a grafŧ 

 Geometrie v rovině a v prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarŧ  

a modelování reálných situací, zkoumání tvarŧ a prostoru 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací 

a úloh z běţného ţivota 

Časové vymezení předmětu: 

Matematika se vyučuje: 

-   v 1. ročníku: 4 hodiny týdně 

-  ve 2. ročníku: 4 hodiny týdně + 1 hodina disponibilní 

-  ve 3. ročníku: 4 hodiny týdně + 1 hodina disponibilní 

-  ve 4. ročníku: 4 + 1 hodina týdně 

-    v 5. ročníku: 4 + 1 hodina týdně 

 

Výuka probíhá v kmenové učebně, v interaktivní učebně, někdy i v počítačové učebně.  

Vyuţívá se všech dostupných vyučovacích pomŧcek a zařazují se rŧzné formy práce. 

Mezipředmětové vztahy - výtvarné a pracovní činnosti, prvouka, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, výpočetní 

technika 

Matematika na 1. stupni je vyučována i metodou profesora Hejného – pokud moţno alespoň v jedné třídě 

v kaţdém ročníku. Děti jsou do této třídy zařazovány na základě zájmu rodičů. Pro tuto metodu máme ve 

školním vzdělávacím programu odlišně zpracované osnovy, které samozřejmě splňují očekávané výstupy  

z RVP ZV.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 osvojují si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevŧ 

 učí se přesně a stručně vyjadřovat, pouţívat symboliku, provádět rozbory a zápisy při řešení úloh 

 zdokonalují grafický projev, rozvíjí si abstraktní, kombinatorické a logické myšlení 

 učí se vyuţívat rŧzných metod řešení úloh 

Učitel 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrŧm ţáci sami 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 
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 vytváří u ţákŧ zásoby matematických nástrojŧ (početních operací, algoritmŧ, metod řešení úloh), které ţák 

efektivně vyuţívá při řešení úkolŧ vycházejících z reálného ţivota a praxe 

 vede ţáky k ověřování výsledkŧ. 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledkŧ 

 učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémŧ  

 

Učitel 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 provádí se ţáky rozbor úkolŧ a tvoří plán jejich řešení, odhaduje výsledky 

 volí správný postup k řešení problémŧ a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem 

 k zadání 

 nabízí ţákŧm dostatek úloh a příkladŧ z reálného ţivota vedoucích k samostatnému uvaţování a řešení 

problémŧ 

 umoţňuje ţákŧm pracovat s odbornou literaturou  

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 ţáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování uţíváním matematického jazyka včetně symboliky 

Učitel 

 vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky 

 vede ţáky ke správné a výstiţné argumentaci, k souvislému a kultivovanému projevu 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

 učí se spolupráci ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učí se věcně argumentovat 

 učí se schopnosti sebekontroly 

 učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

 rozděluje úkoly ve skupině 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 hodnotí ţáky zpŧsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok. 

Kompetence občanské 

Ţáci 

 respektují názory ostatních 

 formují si volní a charakterové rysy 

Učitel 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé a respektovali názory a výkony ostatních 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 zdokonalují si grafický projev 

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

 jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojŧ pro řešení reálných situací v ţivotě 

 učí se vyuţívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

  

Učitel 

 vede ţáky k plánování úkolŧ a postupŧ  
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 vyţaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech a zodpovědný přístup 

 k zadaným úkolŧm 

 nabízí pro ţáky s postiţením vhodně přizpŧsobené pracovní materiály 

 zadává úkoly, při kterých ţáci vyhledávají a kombinují informace z rŧzných informačních zdrojŧ, a které 

vyţadují vyuţití poznatkŧ z rŧzných předmětŧ 

 vytváří příleţitosti k interpretaci rŧzných textŧ, obrazových materiálŧ, grafŧ 

 a jiných forem záznamŧ 

 vede ţáky ke správnému vyuţití techniky a pomŧcek a k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Ve 4. a 5. ročníku je učivo koncipováno do 5 hodin týdně, z čehoţ je 1 hodina disponibilní, která slouţí k rozvoji 

daného učiva. 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 

 

 

MATEMATIKA 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 4 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

přirozená čísla 1 – 20 - spočítá prvky daného 
souboru, vytvoří skupinu s daným počtem prvkŧ, 
podle názoru rozhodne o vztahu  více -méně 
a porovná soubory bez počítání 
 
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 
znázornění - číslice 0 – 9, čísla 0 – 20, zná 
číslice, napíše, přečte a seřadí čísla, doplní 
chybějící čísla v řadě, znaky <, >, = porovnává 
čísla, pouţívá znaky rovnosti a nerovnosti 
 
číselná osa, orientuje se na číselné ose, pouţívá 
pojmy před, za, hned před, hned za, mezi, první, 
poslední, větší, menší 
 
číselný obor 0 – 20, sčítá a odčítá bez přechodu 
přes desítku, provádí rozklad čísel na desítky 
a jednotky 
 
slovní úlohy, práce s textem, tvoří slovní úlohy 
(podle názoru), řeší slovní úlohy s vyuţitím 
sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku 
pozná české mince a bankovky 

M-3-1-01 pouţívá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvkŧ  

 
M-3-1-03 uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose  

 
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 
 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace  
  

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

závislosti a jejich vlastnosti - struktura času, 
orientuje se ve struktuře času – hodina, den, 
týden, měsíc, rok 
čte a nastavuje celé hodiny 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času  
 
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota  

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
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trojúhelník, kruh - rozezná, pojmenuje a načrtne 
základní rovinné útvary, uvede příklady těchto 
útvarŧ ve svém okolí  
pomocí stavebnic modeluje rovinné útvary 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci  
 

 
2. ROČNÍK – DOTACE: 4+1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

přirozená čísla 1 – 100, počítání s penězi - 
pouţívá přirozená čísla k modelování situací 
běţného ţivota 
 
číselný obor 0 – 20, sčítá a odčítá s přechodem 
přes desítku 
 
vlastnosti početních operací s čísly 
číselný obor 0 – 100, zapisuje a čte čísla 
v daném oboru, počítá po jednotkách 
a desítkách, sčítá a odčítá dvojciferné číslo 
s jednociferným číslem (typ 46+9, 46-9) 
a dvojciferné číslo s dvojciferným číslem (typ 
58+20, 58-20) 
seznámí se s příklady se závorkami, zná 
komutativní zákon o záměně sčítancŧ 
 
porovnávání čísel - porovnává čísla, chápe 
rovnost a nerovnost i v rŧzných významových 
kontextech (délka, peníze) 
 
řád jednotek a desítek, číselná osa - násobilka 
v oboru do 50 - seznámí se s principem 
násobilky, násobí formou opakovaného sčítání 
a pomocí násobilky, dělí v oboru osvojených 
násobilek 
 
sudá čísla- seznámí se se sudými čísly (násobky 
čísla dva) 
 
řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení, dělení, úlohy se vztahem o více, méně 
 
řešení slovních úloh z běţného ţivota- odhadne 
a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze  

M-3-1-01 pouţívá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvkŧ  
 
M-3-1-03 uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose  
 
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly  
 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

závislosti a jejich vlastnosti - časové údaje – 
čtvrt hodiny, pŧl hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá 
hodina - čte časové údaje v  rŧzných typech 
hodin, sleduje rŧzné časové intervaly, pouţívá 
vhodně časové jednotky a provádí jednoduché 
převody mezi nimi, orientuje se  v kalendáři 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času  
 
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota  
 
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

základní útvary v rovině – lomená čára, křivá M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
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čára, bod, úsečka - rozezná, pojmenuje 
a načrtne základní rovinné útvary 
 
délka úsečky, jednotky délky a jejich převody 
- narýsuje úsečku, umí změřit úsečku na cm, 
porovná úsečky podle velikosti 
 
základní útvary v prostoru - 
tělesa krychle, kvádr, koule, válec – rozezná 
a pojmenuje základní tělesa (krychle, kvádr, 
koule, válec), uvede příklady těchto těles ve 
svém okolí 
pomocí stavebnic modeluje rovinné  
a prostorové útvary 
 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci  
 
M-3-3-02 porovnává velikost útvarŧ, měří a odhaduje délku 
úsečky  
 
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině  

 
3. ROČNÍK – DOTACE: 4+1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

číselný obor 0 – 100 - sčítá a odčítá dvojciferná 
čísla s přechodem násobkŧ deseti, sčítá a odčítá 
písemně dvojciferná čísla  
 
přirozená čísla 0 – 1000 - číselný obor   
0 – 1000, zápis čísla v desítkové soustavě, 
zapisuje a čte čísla v daném oboru, počítá po  
jednotkách, desítkách a stovkách, porovnává 
čísla, zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, sčítá 
i odčítá zpaměti čísla bez přechodu násobkŧ sta, 
sčítá i odčítá písemně 
 
číselná osa - zobrazí číslo na číselné ose, 
vyuţívá číselnou osu k porovnávání čísel 
 
násobilka - násobí a dělí zpaměti v oboru 
osvojených násobilek, zná symboly pro ná-
sobení a dělení 
 
vlastnosti početních operací s čísly - lichá 
sudá čísla - rozliší lichá a sudá čísla 
 
slovní úlohy - řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení, dělení, úlohy vedoucí 
ke vztahu o…více, méně, x krát více, méně, řeší 
úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace, zkontroluje, kolik peněz je 
vráceno při placení, ovládá jednoduché řešitelské 
strategie, učí se pracovat s chybou 

M-3-1-01 pouţívá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvkŧ  
 
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 
uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
  
M-3-1-03 uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose  
 
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s  
přirozenými čísly  
 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace  

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

diagramy, grafy, tabulky - tabulka jako nástroj 
pro řešení úloh - čte a sestavuje tabulky 
násobkŧ, doplní chybějící údaj do tabulky podle 
zadání 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

práce s pravítkem - změří délku úsečky 
 

jednotky délky, milimetr, centimetr, metr – po-
uţívá jednotky délky 
 
tělesa kuţel, jehlan - rozezná a pojmenuje tělesa, 
uvede příklady těchto těles ve svém okolí, 
seznámí se s pojmy vrchol, stěna, strana 
 
osově souměrné rovinné útvary - modeluje 
osově souměrné rovinné útvary, uvede konkrétní 
příklady 
 
rovinné útvary - pracuje s kruţítkem, umí 
narýsovat trojúhelník, narýsuje obdélník 
a čtverec ve čtvercové síti, zná pojem přímka, 
polopřímka, opačná polopřímka, prŧsečík, 
čtyřúhelník, rozezná kruţnici- kruh  
 
pomocí stavebnic modeluje rovinné a prostorové 
útvary 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci  
 
M-3-3-02 porovnává velikost útvarŧ, měří a odhaduje délku 
úsečky  
 
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 
v rovině  

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 4 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

Číselný obor 0 – 1000000 
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná  
 osa 
Násobilka 
Vlastnosti početních operací s čísly 
Písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení 
a dělení 
Zaokrouhlování 
  odhad a kontrola výsledku 
Zlomky 
Matematizace reálné situace -   slovní úlohy 
 

M-5-1-01 vyuţívá při pamětném i písemném počítání 
komunikativnost a asociativnost sčítání a násobení 
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady          
a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel 
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, pouţívá zápis ve formě 
zlomku 
M-5-1-04 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení, dělení a slovní úlohy se dvěma početními 
operacemi 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

Závislosti a jejich vlastnosti 
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  
 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky  
a diagramy 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

učivo výstupy 

Základní útvary v rovině –  čtverec, kruţnice, 
obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník  
 
Obvod a obsah obrazce  
grafické sčítání a odčítání úseček 
obvod mnohoúhelníku 
 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici) 
 
 
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené 
čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  
 
M-5-3-03 sestrojí rovnoběţky a kolmice 
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rovnoběţky, rŧznoběţky, kolmice 
Vzájemná poloha přímek v rovině 
 
Obvod a obsah obrazce  
 
 
Osová souměrnost rovinného útvaru 

 
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  
a uţívá základní jednotky obsahu  
 
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru  

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Učivo výstupy 

řešení slovních úloh 
Číselné a obrázkové řady 
Magické čtverce  

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy  
a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky  

 
5. ročník – dotace: 4 + 1 hodina týdně, povinný 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  

učivo výstupy 

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 
Násobilka 
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, 
zlomky  
Vlastnosti početních operací s čísly  
Písemné algoritmy početních operací 
 
 
 
 

M-5-1-01 vyuţívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení  
M-5-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady          
a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel 
M-5-1-04 řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel  
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí  
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

učivo výstupy 

Závislosti a jejich vlastnosti  
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  
 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 
na příkladu ukáţe nemoţnost realizace všech chtěných 
výdajŧ, sestaví jednoduchý osobní rozpočet 
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky  
a diagramy 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU  

učivo výstupy 

Základní útvary v rovině a prostoru – kvádr, 
krychle, jehlan, koule, kuţel, válec  
 
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině  
Jednotky délky a jejich převody  
Obvod a obsah obrazce  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici); uţívá jednoduché 
konstrukce  
M-5-3-03 sestrojí rovnoběţky a kolmice 
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  
a uţívá základní jednotky obsahu  

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

učivo výstupy 

slovní úlohy 
Číselné a obrázkové řady 
Magické čtverce 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy  
a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky  
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Prostorová představivost 
Matematizace reálné situace -   slovní úlohy 

 
 

 

MATEMATIKA – METODA PROF. M. HEJNÉHO 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 4 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

Numerace v oboru do 20 
Čtení čísel 0 - 20 
Psaní číslic 0 – 9 
Porovnávání čísel 
Modelování situací v rŧzných prostředích 
Práce s rytmem dynamickým i statickým 
Práce s číselnou osou 
Práce s ciferníkem 
Paměťové řešení situací v rŧzných  
(i dynamických) prostředích 
Řešení slovních úloh sémantických  
i strukturálních 
Tvorba slovních úloh 

M-3-1-01pouţívá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory  
s daným počtem prvkŧ  
 
M-3-1-03 uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose  

 
 
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace  
s přirozenými čísly 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace  
 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

Úlohy - na týden, hodiny, věk 
 
Doplňování tabulek 
Cesta v grafu, řešení grafu 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

Orientace v prostoru 
Modelace prostorových útvarů – krychlové 
stavby, plán stavby 
Modelace vyplnění rovinného útvaru (parkety) 
Dřívkové tvary 
Papírové tvary (origami) 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 
 

 
2. ROČNÍK – DOTACE: 4+1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

Numerace v oboru do 100 
Násobky  2 – 10 
Modelování situací v různých prostředích 
(autobus, Děda Lesoň, číselné trojice,…) 
Ikonický jazyk (Děda Lesoň) 
Porovnávání čísel 
Rovnost v prostředí krokŧ, rovnost a nerovnost 
v prostředí Dědy Lesoně 
Pravidelnosti 
Propedeutika číselné osy 
Propedeutika cyklické adresy (ciferníky) 
Úlohy o věku 

M-3-1-01 pouţívá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory  
s daným počtem prvkŧ 
 
 
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 
uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
 
M-3-1-03 uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose 
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Násobení a násobky 
Dělení na části, dělení po částech 
Řešení úloh sémantických i strukturálních  
a dalších slovních úloh 
Kombinatorické situace 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace  
s přirozenými čísly 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

Hodiny, roky, kalendář, úlohy o věku 
 
Celé prostředí kroků / schodišť, busů, 
cyklotras, Dědy Lesoně včetně dalších úloh, 
při nichţ se data evidují v tabulce grafem 
Propedeutika statistiky 
Prostředí rodiny 
Doplňování tabulky (bus) 
Cesta v grafu (výstaviště) 
Řešení grafu (pavučiny) 
Tvorba grafu 
Výběr objektu jistých vlastností, třídění 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota 
 
 
 
 
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

Rovinné útvary 
Modelace rovinných útvarů s pomocí 
geodesky, dřívek, čtverečkovaného papíru 
Orientace v rovině a prostoru 
Krychlové stavby, jejich plány a proces 
konstrukce krychlových staveb 
Parkety 
Měření 
Obvod a obsah útvaru ve čtvercové síti  
Střihy na krychle – sítě krychle 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 
 
M-3-3-02 porovnává velikost útvarŧ, měří a odhaduje délku 
úsečky 
 
 
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary  
v rovině 

 
3. ROČNÍK – DOTACE: 4+1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

Numerace v oboru do 1000  
Modelování situací v prostředích sémantických 
(bus, peníze) strukturálních (hadi, pavučiny) 
Propedeutika kmenových zlomků v kontextu 
části 
Porovnávání čísel v rŧzných prostředích 
Číselná osa 
Číselné řady 
Zaokrouhlování 
Evidence souboru dat tabulkou 
Číselné rytmy a pravidelnosti 
Sémantické modely čísel osy (horizontální i 
vertikální) 
Trojí role čísla na číselné ose (adresa, změna, 
vzdálenost) 
Pohyb po číselné ose 
Paměťové i písemné sčítání, odčítání  
a násobení (písemné odčítání obvyklým i 
modifikovaným zpŧsobem, písemné násobení 

M-3-1-01 pouţívá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
 s daným počtem prvkŧ 
 
 
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 
uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
 
 
 
M-3-1-03 uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose 
 
 
 
 
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace  
s přirozenými čísly  
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obvyklým i indickým zpŧsobem 
Paměťové dělení v rozsahu malé násobilky 
Dělení se zbytkem 
Vyuţití aritmetických operací k modelování 
situací a procesŧ v prostředích sémantických i 
strukturálních 
Kombinatorické situace 

 
 
 
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

Hodiny, kalendář (včetně úloh o věku) 
Aritmetika ciferníku 
Doplňování chybějících údajů do 
strukturované tabulky 
Diagramy různých typů (výstaviště, 
cyklostezky, pavučiny) 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

Rovinné útvary: čtverec, obdélník, čtyřúhelník, 
pěti- a šestiúhelník, trojúhelník,kruh a kruţnice 
Prostorové útvary: koule, kuţel, válec, kvádr, 
jehlan. Sítě krychle. 
Modelování geometrických útvarů a těles 
Geodeska a čtverečkovaný papír, mříţový 
útvar 
Krychlové stavby (plány, pŧdorys, nárys, 
proces konstrukce a přestavby krychlové stavby) 
Orientace v rovině 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 
 
M-3-3-02 porovnává velikost útvarŧ, měří a odhaduje délku 
úsečky  
 
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary  
v rovině 

 
4. ROČNÍK – DOTACE: 4 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

učivo výstupy 

Numerace v oboru do 1 000 000 
Pořadí početních operací 
Modelování situací 
Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení 
Písemné dělení jednomístným číslem (se 
zbytkem) 
Porovnávání čísel v rŧzných prostředích 
Číselné řady 
Zaokrouhlování 
Měření a zaokrouhlování údajů 
Číselné rytmy a pravidelnosti 
Sémantické modely číselné osy 
Pohyb po číselné ose 
Vyuţití aritmetických operací k modelování 
situací a procesů v prostředích sémantických a 
strukturálních 
Kombinatorické situace 
Kmenové zlomky v kontextu části 
 

M-5-1-01 vyuţívá při pamětném i písemném počítání 
komunikativnost a asociativnost sčítání a násobení 
 
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
 
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady          
a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel 
 
 
 
 
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel 
 
 
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, pouţívá zápis ve formě 
zlomku 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

Závislosti v různých prostředích M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 
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Propedeutika statistiky a pravděpodobnosti 
Evidence souboru dat tabulkou 
Doplňování scházejících údajŧ do strukturované 
tabulky 
Diagramy různých typů 

 
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky  
a diagramy 
 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

učivo výstupy 

Rovinné útvary: čtverec, obdélník, čtyřúhelník, pěti- a 
šestiúhelník, trojúhelník – rovnoramenný, rovnostranný, 
pravoúhlý, kruh a kruţnice v rŧzných prostředích 
Šipkový zápis rovinného útvaru 
Krychlové stavby, jejich plány, pŧdorys a nárys, 
proces konstrukce a přestavby krychlové stavby 
Tělesa - koule, kuţel, válec, kvádr, jehlan 
Sítě těles 
Měření a poměřování 
Evidence údajů 
Kmenové zlomky v kontextu části (úsečky, rovinného 
obrazce) 
Vzájemná poloha dvou přímek 
Popis konstrukce kolmic a rovnoběţek 
Konstrukce čtverce a obdélníku pomocí jejich 
úhlopříček 
Reprezentace úhlŧ pomocí hodin 
Parkety, dřívková geometrie 
Geodeska a čtverečkovaný papír 
Určování obsahu útvaru metodou rámování 
Měření: obvod, obsah, objem 
Středová i osová souměrnost 
Symetrie v různých geometrických prostředích 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici); uţívá 
jednoduché konstrukce 
 
 
 
 

 
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran  
 
M-5-3-03 sestrojí rovnoběţky a kolmice 
 
 
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  
a uţívá základní jednotky obsahu  
 
 
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru  

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

učivo výstupy 

Řešení a tvorba úloh v různých prostředích 
Poznávání úloh s větším počtem řešení 
Ovládnutí rŧzných řešitelských strategií (pokus-
omyl, řetězení, řešení od konce, vyčerpání všech 
moţností, rozklad na podúlohy, zákonitost jako 
cesta k urychlení řešení úlohy) 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy  
a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky  

 

 
5. ročník – dotace: 4 + 1 hodina týdně, povinný 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  

učivo výstupy 

Numerace v oboru do 1 000 000 
Pořadí početních operací 
Modelování různých matematických situací 
Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení 
Písemné dělení dvojmístným číslem (se 
zbytkem) 
Kmenové zlomky v kontextu části        
Uspořádání zlomků a jejich znázornění na 
číselné ose 
 
Desetinná čísla                                    
Uspořádání desetinných čísel a jejich 

M-5-1-01 vyuţívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení  
 
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
 
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, pouţívá zápis ve formě 
zlomku 
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí  
na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 
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znázornění na číselné ose 
Pohyb po číselné ose v oboru celých čísel 

 
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

učivo výstupy 

Závislosti v různých prostředích 
Propedeutika statistiky a pravděpodobnosti 
Průměr  
Evidence souboru dat tabulkou, organizační 
principy 
Doplňování scházejících údajŧ do strukturované 
tabulky 
Vyuţití tabulky k porozumění 
pravděpodobnostních jevŧ 
Diagramy různých typů 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 
 
 
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky  
a diagramy 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU  

učivo výstupy 

Rovinné útvary: čtverec, obdélník, n-úhelník, 
trojúhelník, kruh a kruţnice v rŧzných 
prostředích 
Šipkový zápis rovinného útvaru 
Krychlové stavby, koule, kuţel, válec, kvádr, 
jehlan 
Sítě těles 
Vzájemná poloha dvou přímek 
Popis konstrukce kolmic a rovnoběţek 
Konstrukce čtverce a obdélníku. 
Modelování geometrických útvarů 
Určování obsahu útvaru ve čtvercové síti 
Jednotky délky, obsahu a objemu (včetně 
nestandardních jednotek) 
Středová i osová souměrnost 
Symetrie v různých geometrických 
prostředích 
Osa úhlu 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici); uţívá jednoduché 
konstrukce  
 
 
 
 
M-5-3-03 sestrojí rovnoběţky a kolmice 
 
 
 
 
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  
a uţívá základní jednotky obsahu  
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

učivo výstupy 

Úlohy statické i dynamické v různých 
prostředích - sémantických, strukturálních, 
geometrických 
Poznávání úloh s větším počtem řešení 
Ovládnutí různých řešitelských strategií 
(pokus-omyl, řetězení, řešení od konce, 
vyčerpání všech moţností, rozklad na podúlohy, 
zákonitost jako cesta k urychlení řešení úlohy) 
Matematizace reálné situace -   slovní úlohy 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy  
a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky  
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MATEMATIKA  

 

2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vzdělávání v matematice zaměřeno na: 

 uţití matematiky v reálných situacích 

 osvojení pojmŧ, matematických postupŧ 

 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

 logické a kritické usuzování 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět   

- v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně 

- v 8. ročníku 4 + 1 hodina týdně 

- v 9. ročníku 3 + 2 hodiny týdně 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. 

 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty:  

 fyzika – převody jednotek, rovnice 

 zeměpis – měřítko, výpočty 

 chemie -  řešení rovnic, převody jednotek 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 

Ţáci jsou vedeni k: 

 osvojování základních matematických pojmŧ a vztahŧ postupnou abstrakcí 

 a zobecňováním reálných jevŧ 

 vytváření zásoby matematických nástrojŧ (pojmŧ a vztahŧ, algoritmŧ, metod řešení úloh) 

 vyuţívání kalkulátorŧ při výpočtech 

Učitel 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrŧm ţáci sami 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

 vytváří u ţákŧ zásoby matematických nástrojŧ (početních operací, algoritmŧ, metod řešení úloh), které ţák 

efektivně vyuţívá při řešení úkolŧ vycházejících z reálného ţivota a praxe 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledkŧ 

 učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémŧ  

Učitel 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 provádí se ţáky rozbor úkolŧ a tvoří plán jejich řešení, odhaduje výsledky 

 volí správný postup k řešení problémŧ a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem 

 k zadání 

 nabízí ţákŧm dostatek úloh a příkladŧ z reálného ţivota a vedoucích 

 k samostatnému uvaţování a řešení problémŧ 

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 zdŧvodňují matematické postupy 

 vytvářejí hypotézy 

 komunikují na odpovídající úrovni 
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Učitel 

 vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky 

 vede ţáky ke správné a výstiţné argumentaci 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

 spolupracují ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

 rozděluje úkoly ve skupině 

 umoţňuje ţákŧm účastnit se rŧzných soutěţí  

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 

Ţáci 

 respektují názory ostatních 

 formují si volní a charakterové rysy 

Učitel 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé a respektovali názory a výkony ostatních 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 zdokonalují si grafický projev 

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Učitel 

 vede ţáky k plánování úkolŧ a postupŧ  

 vyţaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech a zodpovědný přístup  

k zadaným úkolŧm 

 vede k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Při formulování výstupŧ byly vyuţity standardy pro základní vzdělávání dle RVP ZV. 

 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 4 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

učivo výstupy 

desetinná čísla 
 
 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých  
a racionálních čísel 
čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí je na číselné 
ose 
provádí základní početní operace s desetinnými čísly  
převádí jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel 
řeší jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly 
M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně vyuţívá kalkulátoru 

dělitelnost přirozených čísel M-9-1-03 modeluje a řeší situace s vyuţitím dělitelnosti 
v oboru přirozených čísel 
rozezná prvočíslo a číslo sloţené   
vyuţívá kritéria dělitelnosti 
určí nejmenší společný násobek a největší společný dělitel 
dvou aţ tří přirozených čísel, pouţívá algoritmus rozkladu 
čísla na součin prvočísel a řeší praktické úlohy 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

desetinná čísla – úlohy na práci s daty 
uvedenými jako desetinná čísla 
pravoúhlá soustava souřadnic 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
vyznačí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic na základě 
zadaných souřadnic, zapíše souřadnice daného bodu 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

geometrické útvary v rovině 
 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
charakterizuje vlastnosti dvojic úhlŧ ( vrcholové, vedlejší, 
střídavé, souhlasné ) 
rozlišuje typy úhlŧ ( ostrý, tupý, pravý, přímý ) 
rozlišuje typy trojúhelníkŧ  

úhel a jeho velikost 
 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
určuje velikost úhlu pomocí úhloměru, sestrojí úhel dané 
velikosti a zapíše jej 
graficky přenese úhel 
sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu 
vyuţívá při výpočtech součet vnitřních úhlŧ v trojúhelníku 

obvod a obsah čtverce a obdélníku 
 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 
pouţívá a převádí jednotky délky a obsahu 
řeší slovní úlohy z praxe 

trojúhelník 
úhel 
trojúhelníková nerovnost 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 
sestrojí rŧzné druhy trojúhelníkŧ a jejich výšky, těţnice, 
střední příčky a kruţnici opsanou a vepsanou ( provede 
náčrtek, při zápisu pouţívá příslušnou symboliku ) 
sestrojí úhel dané velikosti ( i bez pouţití úhloměru ) a jeho 
osu 
sestrojí pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník 

osová souměrnost M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v 
osové souměrnosti, určí osově  souměrný útvar 

krychle a kvádr M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary, analyzuje jejich vlastnosti 
pouţívá pojmy podstava, hrana, stěna vrchol, tělesová a 
stěnová úhlopříčka 
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
pouţívá a převádí jednotky objemu 
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
rozpozná sítě krychle a kvádru, načrtne a sestrojí síť krychle 
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 
načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběţném promítání 
sestrojí krychli ve volném rovnoběţném promítání 
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s vyuţitím osvojeného matematického aparátu 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

učivo výstupy 

číselné a obrázkové řady 
početní obrazce 
jednoduché úlohy 

M-9-4-01 uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

netradiční, aplikované úlohy M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 
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7. ROČNÍK – DOTACE: 4 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

učivo výstupy 

celá čísla 
absolutní hodnota čísla 
zlomky 
racionální čísla 
 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel 
porovnává celá a racionální čísla 
dodrţuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých 
a racionálních čísel 
určí absolutní hodnotu celého čísla  
provádí základní úpravy se zlomky a smíšenými čísly 
vyjádří racionální čísla více zpŧsoby a vzájemně je převádí 
(zlomky, desetinná čísla) 
zapíše periodické číslo a porovná ho s jinými čísly; 
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichţ vyuţívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel 

poměr, měřítko 
 

 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem ; pracuje s měřítky plánů a map 
pouţívá pojem úměra a vypočítá neznámý člen úměry 
řeší aplikační slovní úlohy s vyuţitím poměru a měřítka 

procenta M-9-1-04 uţívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek-část( přirozeným číslem, poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem)  
M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta(i pro případ , ţe 
procentová část je větší neţ celek) 
určí základ, počet procent, procentovou část 
řeší jednoduché úlohy z oblasti finanční matematiky 
(úrok) 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

 grafy a diagramy s procenty M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

přímá a nepřímá úměrnost 
 

M-9-2-03 určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti 
rozpozná přímou a nepřímou úměrnost v příkladech 
reálného ţivota 
určí, sestaví tabulku, narýsuje graf přímé a nepřímé 
úměrnosti 
k řešení slovních úloh uţívá trojčlenku 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo výstupy 

čtyřúhelníky (rovnoběţníky a lichoběţníky) M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

obvod a obsah čtyřúhelníkŧ 
obvod a obsah trojúhelníku  

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s vyuţitím osvojeného matematického aparátu 

konstrukce čtyřúhelníku 
konstrukce trojúhelníku 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary, při zápisu 
uţívá příslušnou symboliku 

věty o shodnosti trojúhelníkŧ M-9-3-07 uţívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti  
pozná a zapíše shodné trojúhelníky 

středová souměrnost 
 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové souměrnosti, určí středově souměrný útvar 

hranoly M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary, analyzuje jejich vlastnosti 
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pouţívá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol  
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těle 
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
rozpozná sítě kolmého hranolu 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

učivo výstupy 

číselné řady v oboru celých a racionálních čísel 
úlohy typu Pro chytré hlavy 

M-9-4-01 uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

jednoduché úlohy z běţného ţivota M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 4 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ  

učivo výstupy 

druhá mocnina a odmocnina 
Pythagorova věta 
mocniny s přirozeným mocnitelem – rozšiřující 
učivo 
třetí mocnina a odmocnina – rozšiřující učivo 
zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin 
deseti, ve tvaru a.10

n
, kde a < 10 

 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých  
a racionálních čísel; uţívá při výpočtech druhou mocninu  
a odmocninu 
určuje zpaměti druhou mocninu čísel  
1 – 20 a odmocninu těchto mocnin, určuje druhou mocninu  
a odmocninu přirozených a desetinných čísel pomocí tabulek  
určuje hodnotu číselného výrazu s druhou a třetí mocninou  
a odmocninou; 
vyuţívá geometrický význam druhé mocniny v praxi ( vyuţívá 
Pythagorovu větu ) 
provádí početní operace s mocninami s přirozeným 
mocnitelem 
určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

výrazy s proměnnou 
mnohočleny  
 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s vyuţitím proměnných ; určí hodnotu výrazu , sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorcŧ a vytýkáním 
provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 
s mnohočleny, 

lineární rovnice a slovní úlohy 
výpočet neznámé ze vzorce 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 
řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a provádí 
zkoušku správnosti řešení rovnice 
při řešení úloh označí neznámou, sestaví rovnici, posoudí 
reálnost výsledku a ověří zkouškou 
vyjádří neznámou ze vzorce 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

učivo Výstupy 

kruţnice, kruh 
Thaletova věta 
 

M-9-3-01 zdůvodňuje a vyuţívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh  
a jednoduchých praktických problémů; vyuţívá 
potřebnou matematickou symboliku 
sestrojí kruţnici a kruh, chápe vztah mezi poloměrem  
a prŧměrem 
určí vzájemnou polohu kruţnice a přímky a dvou kruţnic  
a narýsuje je 
pomocí Thaletovy kruţnice sestrojí tečnu ke kruţnici z bodu 
vně kruţnice 

obvod a obsah kruhu M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
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délka kruţnice rovinných útvarů 
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s vyuţitím osvojeného aplikačního aparátu 
vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy, řeší 
jednoduchou úlohu 

mnoţiny všech bodŧ dané vlastnosti  
konstrukční úlohy 
 

M-9-3-05 vyuţívá pojem mnoţina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových 
a nepolohových konstrukčních úloh  
pojmenuje základní mnoţiny všech bodŧ dané vlastnosti (osa 
úhlu, osa úsečky, kruţnice, Thaletova kruţnice) 
sestrojí rovinné útvary dle zadaných prvkŧ( provádí rozbor 
úlohy, při zápisu uţívá symboliky, stanoví počet řešení) 

válec M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary, analyzuje jejich vlastnosti 
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
M-9-3-11 načrtne a sestrojí síť základních těles 
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s vyuţitím osvojeného matematického aparátu ( načrtne  
a popíše válec a řeší praktické slovní úlohy)  

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

základy statistiky 
výrazy s proměnnou 
 

M-9-2-01 vyhledává,vyhodnocuje a zpracovává data 
( provádí jednoduchá statistická šetření, určí četnost 
jednotlivých hodnot, vyjádří aritmetický prŧměr) 
M-9-2-02 porovnává soubory dat 
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s vyuţitím funkčních vztahů 

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 3 + 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

učivo výstupy 

lomený výraz – rozšiřující učivo 
 

 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s vyuţitím proměnných 
 určuje podmínky, za kterých má výraz smysl 
krátí, rozšiřuje a provádí početní operace s lomenými výrazy 

soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých 
slovní úlohy 
lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli – 
rozšiřující učivo 
lineární nerovnice – rozšiřující učivo 
 

 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic  
a jejich soustav 
řeší soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými metodou 
dosazovací a sčítací 
řeší praktické slovní úlohy,  ve kterých uţívá lineární rovnice 
s jednou i dvěma neznámými 
převede rovnici s neznámou 
 ve jmenovateli na rovnici lineární 
řeší lineární nerovnici, chápe, ţe jejím řešením je interval 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

učivo výstupy 

aplikační slovní úlohy 
 

M-9-4-01 uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

logické a jednoduché geometrické úlohy M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

učivo výstupy 

funkce 
 
 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
definuje pojem funkce, určí definiční obor funkce, obor 
hodnot, funkční hodnotu  
vyčte z grafu podstatné informace ( např. nejmenší a největší 
hodnota, rŧst, pokles ) 
graficky řeší soustavu dvou lineárních rovnic 
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s vyuţitím funkčních vztahů 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Učivo výstupy 

podobnost 
věty o podobnosti trojúhelníkŧ 

goniometrické funkce – rozšiřující učivo 

M-9-3-07 uţívá k argumentaci a při výpočtech věty  
o podobnosti trojúhelníků 
rozumí vyuţití podobnosti pravoúhlých trojúhelníkŧ 
k zavedení funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens 
určí hodnoty pomocí tabulek, případně kalkulátorŧ 
vyuţívá vlastnosti goniometrických funkcí pravoúhlého 
trojúhelníka při řešení úloh z praxe 

jehlan a rotační kuţel 
koule 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary, analyzuje jejich vlastnosti 
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
rozpozná sítě jehlanu, kuţele 
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s vyuţitím osvojeného matematického aparátu ( při 
řešení úlohy načrtne obraz těles v rovině) 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Učivo výstupy 

úlohy typu Pro chytré hlavy 
základy finanční matematiky 

M-9-4-01 uţívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
objasní a pouţívá základní pojmy finanční matematiky, 
provede jednoduché i sloţené úrokování 

netradiční úlohy, aplikovaná matematika M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

 

 

4.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umoţňuje všem ţákŧm dosáhnout základní úrovně 

informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a vyuţívat je při dalším vzdělávání 

i v praktickém ţivotě. Vzhledem k narŧstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní 

technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního 

vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění 

na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu  

a jiných digitálních médií, umoţňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k ţádoucímu odlehčení 
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paměti při současné moţnosti vyuţít mnohonásobně většího počtu dat a informací neţ dosud, urychluje aktualizaci 

poznatkŧ a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomŧcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umoţňují ţákŧm aplikovat 

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojŧ ve všech vzdělávacích oblastech 

celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 

Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 

 poznání úlohy informací a informačních činností a k vyuţívání moderních informačních a komunikačních 

technologií 

 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uloţením na médium, přenosem, zpracováním, 

vyhledáváním a praktickým vyuţitím 

 schopnosti formulovat svŧj poţadavek a vyuţívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

 porovnávání informací a poznatkŧ z většího mnoţství alternativních informačních zdrojŧ, a tím  

k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

 vyuţívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení  

a racionálnější organizaci práce 

 tvořivému vyuţívání softwarových a hardwarových prostředkŧ při prezentaci výsledkŧ své práce 

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevŧ  

a procesŧ 

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při vyuţívání software 

 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahŧm vyskytujícím se na internetu či jiných 

médiích 

 šetrné práci s výpočetní technikou 

 

4.3.1. VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět je zaměřen na: 

 základy práce s osobním počítačem 

 chápání a správné uţívání pojmŧ z oblasti hardware, software a práce v síti 

 praktické zvládnutí práce s grafikou a textem 

 vyhledávání informací na internetu (přiměřeně věku) 

 pouţívání elektronické pošty pro vzájemnou komunikaci 

 respektování pravidel bezpečné práce s hardware i software, chránění dat před poškozením, ztrátou či 

zneuţitím 

  

Předmět Výpočetní technika je realizován ve 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně. 

 (Ve 4. ročníku je předmětu věnována 1 disponibilní hodina.). 

 

Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky. 

 

Mezipředmětové vztahy: výtvarné a pracovní činnosti, přírodověda, vlastivěda, český jazyk, matematika, pracovní 

činnosti. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci jsou vedeni k 

 samostatnému objevování moţností vyuţití informačních a komunikačních technologií v praktickém 

ţivotě, pro toto poznávání vyuţívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními ţáky, nápovědu 

(help) u jednotlivých programŧ, literaturu apod. 

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

  jsou vedeni zadáváním úloh k tvořivému přístupu při jejich řešení 

 učí se chápat, ţe v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často 

setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale ţe zpŧsobŧ řešení je více 

Učitel 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 provádí se ţáky rozbor úkolŧ a tvoří plán jejich řešení 

 volí správný postup k řešení problémŧ a vyhodnocuje správnost řešení vzhledem  

k zadání 

 nabízí ţákŧm dostatek úloh a příkladŧ z reálného ţivota a vedoucích  

k samostatnému uvaţování a řešení problémŧ 

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 učí se pro komunikaci na dálku vyuţívat vhodné technologie - některé práce odevzdávají 

prostřednictvím elektronické pošty 

 učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 jsou při práci vedeni ke společné radě či pomoci 

 komunikují na odpovídající úrovni 

Učitel 

 vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky 

 vede ţáky ke správné a výstiţné argumentaci 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

 při některých úkolech se učí pracovat v týmu, plánují a rozdělují si práci 

 učí se spolupráci ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učí se schopnosti sebekontroly 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

 rozděluje úkoly ve skupině 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 

Ţáci 

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

ochrana osobních údajŧ, bezpečnost hesla, apod.) 

 a dodrţují je 

Učitel 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé a respektovali názory a výkony ostatních 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 zdokonalují si grafický projev 

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
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 dodrţují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

Učitel 

 vede ţáky k plánování úkolŧ a postupŧ  

 vyţaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech a zodpovědný přístup 

 k zadaným úkolŧm 

 vede k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 0 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  

učivo výstupy 

Základní pojmy informační činnosti, popis a 
funkce počítače a přídavných zařízení, orientace 
a práce na klávesnici, práce s myší 
Bezpečnost práce na PC, prevence zdravotních 
rizik spojených s dlouhodobým vyuţíváním PC, 
údrţba počítače, postup při běţných problémech 
s hardwarem a softwarem 
Práce se sloţkami, ukládání dat na disk 

ICT-5-1-01 vyuţívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběţnější periferie  
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem 
i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady  
 
 
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneuţitím  

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

Zásady vyhledávání na internetu 
 
Zaloţení e-mailu, psaní zpráv, nahrání příloh, 
práce s adresářem 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu pouţívá 
jednoduché a vhodné cesty  
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běţných 
komunikačních zařízení  

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ  

učivo výstupy 

Word – základní funkce (wordart, klipart, písmo, 
obrázek), malování – základní funkce editoru 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru  

 

Průřezová témata: MEV-KČ, MEV-VMS, MEV-RT 

 

5. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  

učivo výstupy 

Práce se sloţkami, přenosné nosiče (USB, práce 
s fotoaparátem a mobilem) 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneuţitím  

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

Metody a nástroje vyhledávání informací 
 
Vyhledávání na internetu – portály, wikipedie, 
jízdní řády, počasí, televizní program 
Práce s e-mailem – posílání zpráv, hromadná 
korespondence, chaty 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu pouţívá 
jednoduché a vhodné cesty  
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích  
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běţných 
komunikačních zařízení  
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ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ  

učivo výstupy 

Word – vkládání obrázku, práce s tabulkou, 
grafem, power point – základní funkce, grafický 
editor – základní funkce 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru  

 

Průřezová témata: MEV-MS, MEV-SMS, MEV-TMS 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

2. stupeň: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět výpočetní technika slouţí k rozšíření základních uţivatelských dovedností práce s počítačem a jeho 

programovým vybavením z 1. stupně. Umoţňuje posunout ţáky na takovou úroveň, aby mohli vyuţívat běţný 

hardware a software při psaní prací a referátŧ, ke komunikaci, vyhledávání informací, třídění a zpracování dat. 

 

Ţáci jsou vedeni: 

 k chápání a správnému uţívání pojmŧ z oblasti hardware, software a práce v síti  

 k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami a prezentacemi 

 tyto nástroje pouţívají pro zpracování informací, které vyhledávají na internetu 

 ke komunikaci a předávání souborŧ pouţívají elektronickou poštu 

 

Předmět Výpočetní technika je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. ročníku 1 disponibilní hodinu týdně. 

Výuka probíhá v počítačové učebně.  

 

Mezipředmětové vztahy: 

Výpočetní technika má vazbu prakticky na jakýkoliv předmět 

 ţáci vyhledávají a zpracovávají informace z rŧzných oblastí při tvorbě referátŧ, projektŧ, ???školního 

časopisu  apod. 

 pracují s výukovými programy v jednotlivých předmětech 

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 objevují moţnosti vyuţití informačních a komunikačních technologií v praktickém ţivotě 

 vyuţívají spolupráci s ostatními ţáky 

Učitel 

 zadává úkoly pro vyuţití ICT v rŧzných oblastech 

 vede ţáky k vyhledávání, třídění a zpracování informací 

 pouţívá běţnou odbornou terminologii 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci 

  uvědomují si, ţe v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 

s problémy, které mají více zpŧsobŧ řešení 

Učitel 

 volbou vhodných samostatných úkolŧ a projektŧ rozvíjí tvořivý přístup ţákŧ při jejich zpracování 

 vede jak k nalezení řešení daného problému, tak i k jeho praktickému provedení 
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Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 jsou schopni komunikovat prostřednictvím moderních technologií 

 některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

 dodrţují stanovená pravidla 

Učitel 

 předkládá úkoly pro vyuţití vhodných komunikačních prostředkŧ a technologií 

 dbá na dodrţování pravidel slušnosti 

 dbá na dodrţování vţitých konvencí a pravidel 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci 

 spolupracují v kolektivu 

 hodnotí svoji práci i práci ostatních podle vytvořených kriterií  

 respektují, ţe kaţdý člověk je rŧzně chápavý a zručný 

Učitel 

 zadává práci v týmu, vede ţáky k plánování a rozdělení úkolŧ 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou spolupráci 

 zapojuje ţáky do hodnocení prací, vytváření kritérií  hodnocení 

Kompetence občanské 

Ţáci  

 uvědomují si potřebu ochrany osobních údajŧ a autorských práv 

Učitel 

 při práci v síti klade dŧraz na legislativu a obecné morální zákony, dbá na dodrţování autorských práv 

 při zpracování informací vede ţáky ke kritickému myšlení 

 upozorňuje na nástrahy a nebezpečí veřejných sítí a potřebu chránit své osobní údaje 

Kompetence pracovní 

Ţáci 

 dodrţují bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s výpočetní technikou 

 mohou vyuţít ICT při vyhledávání informací dŧleţitých pro další profesní rŧst 

Učitel 

 dbá na dodrţování bezpečnostních pravidel a zdravotních aspektŧ při práci s VT 

 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 
6. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

  
VYUŢITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

učivo výstupy 

počítač  
pravidla při práci s počítačem 
součásti a periferie počítače a jejich propojení 
tablet 
operační systém 
aplikace 

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu 
digitální techniky 
ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením 
ČSP-9-7-05 dodrţuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při  práci s DT, poskytne 1. pomoc při 
úrazu 
vyuţívá běţných funkcí operačního systému a aplikačních 
programŧ 
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VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ  A KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

počítačová síť 
internet 
e-mail 
pravidla bezpečného internetu 
ukládání dat 
datová úloţiště 
vyuţití cloud. sluţby 
Průřezové téma: Mediální výchova - 6a) 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

přihlásí se do školní sítě prostřednictvím účtu a hesla, zaloţí 
si svou sloţku, e-mail  
pouţívá běţné vyhledávače a sluţby internet. portálŧ 
orientuje se na web. stránkách školy 
uvědomuje si potřebu ochrany osobních údajŧ 
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ 

učivo výstupy 

textový editor 
zpracování a úprava textu 
práce s grafickými objekty, tabulkou 
tvorba dokumentu 
informační etika  
autorská práva, licence, citace 
Průřezové téma: Mediální výchova - 6d) 
Vnímání autora mediálních sdělení 
 
počítačová grafika 
druhy graf. editorŧ 
úprava obrázkŧ a fotografií a jejich pouţití 
vytvoření jednoduché prezentace 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými, grafickými i 
tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací 
dokáţe vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující  
a změny uloţit 
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony  
o duševním vlastnictví 
ICT-9-2-04 pouţívá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni 
informace v textové, grafické i multimediální formě 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 0+1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

počítačové sítě 
připojení k síti, základní síťové prvky 
bezdrátové technologie 
mobilní sítě 
komunikace v síti 
vyhledávače, sluţby, zajímavé www stránky, 
e-mail 
antivirové programy 

rozlišuje jednotlivé druhy technologií, porovná je z hlediska 
vývoje 
ČSP-9-7-03 pracuje uţivatelským způsobem s mobilními 
technologiemi- cestování, vzdělávání, zábava 
dokáţe pouţívat programové nástroje pro vzdálenou 
komunikaci i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 
úkolů) při komunikaci zvaţuje varianty a jejich výhody 
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací z více zdrojů 

 

VYUŢITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

učivo výstupy 

digitální technika 
digitální  fotoaparát ( kamera, tablet) 
program pro zpracování digitální fotografie 

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení 
pořídí záznam, data přenese do počítače a provede úpravu 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ 

učivo výstupy 

práce s textem 
opakování a pokročilejší činnosti v textovém 
editoru  (rovnice, symboly, sloupce, úprava, tisk) 
 
tabulkový  kalkulátor 
vytváření tabulek, přehledné zpracování údajŧ 
porovnávání , řazení, filtrování 
výpočty, jednoduché vzorce a funkce, grafy 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými, grafickými i 
tabulkovými editory, vyuţívá vhodné aplikace 
ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 
ICT-9-2-04 pouţívá informace z více zdrojů, vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji 
rozlišuje rastrový a vektorový obrázek 
podle  přípony rozhodne o typu souboru 
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počítačová grafika 
práce s fotografií, úpravy, archivace 
prezentace (nástroje) 
snímky, řazení, šablony, formátování, spuštění 

 

 

4.3.2. INFORMATIKA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Volitelný předmět Informatika umoţňuje ţákŧm dosáhnout pokročilé úrovně informační gramotnosti, získat 

potřebné dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá ţákovi 

 orientovat se v oblasti výpočetní techniky 

 ovládat běţné informační a komunikační technologie 

 rozvíjet algoritmické myšlení 

 řešit zadané úkoly pomocí programového vybavení 

 provádět rozbor problémové úlohy a navrhnout datovou strukturu s následným programovým řešením  

Předmět Informatika se vyučuje v 8. - 9. ročníku jako volitelný předmět 1 disponibilní hodinu týdně 

 ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní. Výuka probíhá v počítačové učebně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 objevují moţnosti vyuţití informačních a komunikačních technologií v praktickém ţivotě, vyuţívají 

spolupráci s ostatními ţáky, nápovědu u jednotlivých programŧ, literaturu apod. 

  učí se číst z příruček a manuálŧ a dělat si k těmto materiálŧm poznámky, které jim později pomohou při 

práci  

Učitel 

 zadává úkoly pro samostatné objevování moţností vyuţití ICT v praktickém ţivotě 

 vede ţáky k vyhledávání, třídění a zpracování informací 

 pouţívá běţnou odbornou terminologii 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci 

 uvědomí si, ţe v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat  

s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale ţe zpŧsobŧ řešení je více 

Učitel 

 volbou vhodných samostatných úkolŧ a projektŧ rozvíjí tvořivý přístup ţákŧ při jejich zpracování 

 vede jak k nalezení řešení daného úkolu, tak i k jeho praktickému provedení 

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 při komunikaci vyuţívají vhodné technologie  

 některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

 dodrţují stanovená pravidla 

Učitel 

 předkládá úkoly pro vyuţití vhodných komunikačních prostředkŧ a technologií 

 dbá na dodrţování pravidel slušnosti 

 dbá na dodrţování vţitých konvencí a pravidel 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci 

 spolupracují v kolektivu 
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 hodnotí svoji práci i práci ostatních podle vytvořených kritérií s taktem 

Učitel 

 zadává práci v týmu, vede ţáky k plánování a rozdělení úkolŧ 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou spolupráci 

 zapojuje ţáky do hodnocení prací, vytváření kritérií k hodnocení 

Kompetence občanské 

Ţáci  

 uvědomují si potřebu ochrany osobních údajŧ a autorských práv 

Učitel 

 při práci v síti klade dŧraz na obecné morální zákony a legislativu, dbá na dodrţování autorských práv 

 při zpracování informací vede ţáky ke kritickému myšlení 

 upozorňuje na nebezpečí veřejných sítí a potřebu chránit své osobní údaje 

Kompetence pracovní 

Ţáci 

 dodrţují bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s výpočetní technikou 

 mohou vyuţít ICT při vyhledávání informací dŧleţitých pro další profesní rŧst 

Učitel 

 dbá na dodrţování bezpečnostních pravidel a zdravotních aspektŧ při práci s VT 

 

 

INFORMATIKA 
 
8. ROČNÍK – DOTACE: 0+1 HODINA TÝDNĚ, VOLITELNÝ 
 

VÝVOJ POČÍTAČŦ 

učivo výstupy 

historie a vývoj počítačŧ 
vývojové trendy IT 
 
 
 

dokáţe historicky zařadit vznik prvních sálových počítačŧ  
a osobních počítačŧ 
uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní techniky 
(miniaturizace a zvyšování výkonu a kapacity) 
zváţí hlediska pro výběr počítače 
ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací z více zdrojů 

 

TABULKOVÝ PROCESOR 

učivo výstupy 

Excel, opakování základŧ práce s tabulkou 
odkazy, vzorce, vybrané funkce 
grafy, tisk 
samostatná práce v zadaném rozsahu 

ICT-9-2-01 ovládá práci s tabulkovým editorem 
ICT-9-2-04 pouţívá informace z různých zdrojů  
a vyhodnocuje vztahy mezi údaji 
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje informace ve formě grafů  
a tabulek  

    

TVORBA PREZENTACÍ 

učivo výstupy 

PowerPoint – základní práce s programem 
tvorba prezentace na zvolené téma 
předvedení prezentace 
 
 

uţívá programové nástroje  
vytvoří, zpracuje a propojí snímky 
ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni 
zvolené téma v multimediální podobě 
ICT-9-2-02 uplatňuje estetická pravidla 
ICT-9-2-03 dbá na dodrţování autorských práv 

 

INTERNET  

učivo výstupy 

práce s informacemi 
encyklopedie, vyhledávače 

komunikuje prostřednictvím internetu 
ICT-9-1-01 vyhledává informace na portálech, ověřuje 
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komunikační programy 
sluţby internetu 
sociální sítě 

jejich věrohodnost, posuzuje závaţnost předávaných 
informací  
nakládá opatrně s osobními údaji, chrání je 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 0+1 HODINA TÝDNĚ, VOLITELNÝ 
 

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

učivo výstupy 

počítačové sítě, sdílení, přístupová práva 
rozdělení sítí - podle rozlohy 
                      -  podle propojení 
internet  

chápe význam počítačových sítí, dokáţe vysvětlit rozdíl mezi 
lokální a rozsáhlou sítí, uvede příklady 
uváţí, co potřebuje pro připojení počítače k síti 
vyuţívá vyhledávače, encyklopedie, pracuje s informacemi, 
vyhodnocuje je 
ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu s autor. 
zákonem 

  

POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA 

učivo výstupy 

hackeři, tvŧrci virŧ, počítačové pirátství 
šíření a projevy počítačových virŧ 
bezpečnostní a antivirové programy 

uvědomuje si riziko virové nákazy a potřebu virŧm předejít 
chrání svá data, zálohuje 
respektuje autorská práva 

  

TABULKOVÝ PROCESOR 

učivo výstupy 

Excel 
matematické vzorce, funkce a grafy 

vyuţívá tabulkový procesor při řešení matematických  
i logických úloh s proměnnou 

 

PREZENTACE 

učivo výstupy 

PowerPoint  
hypertextové odkazy 
základy tvorby webových stránek 
citace zdrojŧ 

dokáţe prezentovat data na patřičné úrovni s vyuţitím rŧzných 
software i hardware prostředkŧ  
vytvoří jednoduchý soubor webových stránek  
pracuje v souladu se zákony o duševním vlastnictví 

 

 

 

4.4. Člověk a jeho svět 

 

4.4.1. PRVOUKA 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 

okruhů:  

 Místo, kde ţijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

 

V tematickém okruhu Místo, kde ţijeme, se ţáci učí na základě poznávání nejbliţšího okolí, vztahŧ a souvislostí  

v něm chápat organizaci ţivota v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto kaţdodenního ţivota 

vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. 

Rozezná nebezpečí různého charakteru, vyuţívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času.  Dŧraz je 

kladen  na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností ţákŧ (např. 
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v dopravní výchově).  Rŧzné činnosti a úkoly by měly přirozeným zpŧsobem probudit u ţákŧ kladný vztah k místu 

jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si ţáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání 

mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného 

postavení muţŧ a ţen. Poznávají, jak se lidé sdruţují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními 

právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí souţití lidí, celou společnost nebo i svět 

(globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkŧm a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 

 

V tematickém okruhu Lidé a čas se ţáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak 

události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějŧ. Učí se poznávat, jak se ţivot a věci vyvíjejí a jakým změnám 

podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje 

se k nejdŧleţitějším okamţikŧm v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u ţákŧ zájem  

o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je dŧleţité, aby ţáci mohli samostatně vyhledávat, 

získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojŧ, především pak od členŧ své rodiny i od lidí v nejbliţším okolí, 

aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody ţáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl  

a rozvíjí se ţivot. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost ţivé  i neţivé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, 

aby si uvědomili, ţe Země a ţivot na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve 

vzájemném souladu a rovnováze, kterou mŧţe člověk snadno narušit a velmi obtíţně obnovovat. Na základě 

praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se ţáci učí hledat dŧkazy o proměnách přírody, učí se 

vyuţívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat moţnosti, jak ve 

svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení ţivotního prostředí a k trvale udrţitelnému rozvoji. 

 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví ţáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako 

ţivé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální 

rovnováhy ţivota. Ţáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka 

vhodné a nevhodné z hlediska denního reţimu, hygieny, výţivy, mezilidských vztahŧ atd. Získávají základní 

poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování  

a vzájemnou pomoc v rŧzných ţivotních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohroţují zdraví jedincŧ  

i celých skupin obyvatel. Ţáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má kaţdý člověk za své zdraví  

a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Ţáci docházejí k poznání, ţe zdraví je dŧleţitá hodnota v ţivotě člověka. 

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají ţáci především tím, ţe 

pozorují názorné pomŧcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 

 

Časová dotace: 

1. ročník - 2 hod. týdně  

2. ročník - 2 hod. týdně  

3. ročník - 2 hodiny týdně  

 

Organizační vymezení: 

Výuka bude probíhat v těchto prostorách 

 kmenové třídy 

 třída s interaktivní tabulí 

 

Formy realizace: 

Vyučovací hodina probíhá formou skupinové, společné i samostatné práce v učebně, v blízkém okolí školy, na 

vycházkách do městských parkŧ nebo blízkého lesa. Je moţné také vyuţívat spolupráce s ekocentry Paleta 
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Pardubice a Paleta Oucmanice či INEX-SDDA Kostelecké Horky. 

Vyučovací předmět Prvouka je úzce propojen s českým jazykem, s výtvarnými a pracovními činnostmi  

i s tělesnou výchovou. Ve 3. ročníku přesahuje do anglického jazyka a do matematiky. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 ţáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by  

            v budoucnu mohli uspět 

 poznávání podstaty zdraví a příčin nemocí 

 upevňování preventivního chování 

 orientace ve světě informací 

 časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

Učitel 

 učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

 učitel motivuje ţáky k celoţivotnímu učení 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci 

 ţáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v rŧzných situacích ohroţení vlastního zdraví a bezpečnosti  

i zdraví a bezpečnosti druhých 

 poznávají a ovlivňují svou jedinečnost 

 k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

 ţáci se seznámí s pojmem korupce, řeší modelové situace 

Učitel 

 učitel pomáhá ţákŧm, aby došli k samostatným objevŧm, řešením a závěrŧm 

 učitel učí ţáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., vyuţívají rŧzných informačních 

zdrojŧ 

 učitel seznamuje ţáky s pojmem korupce 

Kompetence komunikativní 

 Ţáci 

 ţáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech 

 jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k bezpečné komunikaci 

prostřednictvím elektrotechnických médií 

 k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

 pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, 

          názorech a výtvorech 

 přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

Učitel 

 učitel podporuje u ţákŧ prezentaci svých myšlenek a názorŧ, kladení otázek k věci, vzájemnému se 

naslouchání a odŧvodňování svých závěrŧ, vzájemně si radí a pomáhají si, seznamuje ţáky s nebezpečím 

komunikace prostřednictvím elektrotechnických médií  

Kompetence sociální a personální 

Ţáci 

 ţáci pracují ve skupině 

 efektivně spolupracují na řešení problémŧ 

 učí se respektovat názory druhých 

 přispívají k diskusi 

Učitel 

 učitel učí věcně argumentovat 
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 učitel vede děti k oceňování svých názorŧ a přínosŧ 

Kompetence občanské 

Ţáci jsou vedeni 

 k podílu na aktivitách z oblasti ochrany přírody 

 k respektování lidí rŧzné barvy pleti, názorŧ, náboţenství 

 k dodrţování pravidel bezpečného pohybu na silnici 

 k ochraně zdraví 

 k bezpečnému chování za mimořádných situací 

 k rozpoznání šikany a jiných projevŧ negativního chování 

 k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohroţení, vzniku nemocí a úrazŧ a jejich předcházení 

 k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v rŧzných situacích 

ohroţení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při 

mimořádných událostech. 

 k obraně vlasti v případě potřeby 

Učitel 

 učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorŧm 

 učitel motivuje ţáky hledat moţnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

 učitel vede ţáky k respektování pravidel  

Kompetence pracovní 

 Ţáci 

 ţáci jsou vedeni k utváření pracovních návykŧ v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

Učitel 

 učitel učí ţáky pouţívat rŧzné materiály, nástroje a vybavení 

 učitel zohledňuje soudobý stav poznání a technického rozvoje 

 

PRVOUKA 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 

 

MÍSTO, KDE ŢIJEME  

učivo výstupy 

domov – prostředí domova, orientace v místě 
bydliště  
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, 
bezpečná cesta do školy 

CJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší moţná 
nebezpečí v nejbliţším okolí 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

učivo výstupy 

rodina – postavení jedince v rodině, role členŧ 
rodiny 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 
chování, ohleduplnost 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníkŧ a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spoluţákŧ i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkŧm 

 

LIDÉ A ČAS 

učivo výstupy 

orientace v čase a časový řád – denní reţim, 
roční období  
rodina – zvyky a tradice 
 

ČJS-3-3-01 vyuţívá časové údaje při řešení rŧzných situací   
v denním ţivotě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti             
a budoucnosti 
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině 
a činnostech člověka, o lidské společnosti, souţití, zvycích    
a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost 
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ROZMANITOST PŘÍRODY  

učivo výstupy 

ţivotní podmínky – změny v přírodě 
 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny     
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

učivo výstupy 

lidské tělo – stavba těla 
péče o zdraví – denní reţim, správná výţiva, 
pitný reţim 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s vyuţitím elementárních 
znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním             
a činnostmi vztah ke zdraví 

Prŧřezová témata: OSV-OR, EV-ČP 
 
2. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

MÍSTO, KDE ŢIJEME 

učivo výstupy 

škola – okolí školy, bezpečná cesta do školy  
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 
 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší moţná 
nebezpečí v nejbliţším okolí 
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

učivo výstupy 

rodina – příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
povolání rodičŧ 
souţití lidí – mezilidské vztahy 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 
chování  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu rŧzných povolání         
a pracovních činností 
 

 

LIDÉ A ČAS 

učivo výstupy 

orientace v čase a časový řád – určování času, 
kalendáře  
současnost a minulost v našem ţivotě – 
proměny zpŧsobu ţivota  
regionální památky – péče o památky 

ČJS-3-3-01 vyuţívá časové údaje při řešení rŧzných situací   
v denním ţivotě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti             
a budoucnosti 
 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY  

učivo výstupy 

rostliny, houby, ţivočichové – znaky ţivota, 
ţivotní potřeby a projevy  
ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody – ochrana a tvorba ţivotního prostředí 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny     
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znakŧ, uvede příklady výskytu organismŧ ve známé 
lokalitě 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

učivo výstupy 

lidské tělo – základní funkce a projevy 
péče o zdraví – zdravý ţivotní styl, drobné úrazy 
a poranění 
osobní bezpečí, krizové situace – bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky, 
tísňová volání 
 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, reţimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s vyuţitím elementárních 
znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním             
a činnostmi vztah ke zdraví  
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí rŧzného charakteru, vyuţívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohroţoval zdraví své a zdraví 
jiných 
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání  
s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná, v případě potřeby poţádá o pomoc pro sebe        
i pro jiné, ovládá zpŧsoby komunikace s operátory tísňových 
linek 

 
Prŧřezová témata: OSV-SR, MUV-LV, EV-EK 
 
3. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 
 

MÍSTO, KDE ŢIJEME 

učivo výstupy 

obec (město), místní krajina – její části, poloha 
v krajině, minulost a současnost obce (města) 
okolní krajina (místní oblast, region) –   
vodstvo na pevnině, orientační body, světové 
strany   
regiony ČR – surovinové zdroje, výroba, sluţby 
a obchod  
naše vlast – státní symboly 
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy  
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, 
grafika, vysvětlivky 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy 
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje  
a obsluţného centra ČR a pozoruje a popíše změny 
v nejbliţším okolí, obci (městě) 
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině       
a vyjádří rŧznými zpŧsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

 

LIDÉ KOLEM NÁS  

učivo výstupy 

rodina – ţivot a funkce rodiny, zaměstnání  
souţití lidí – komunikace, obchod, firmy 
chování lidí – etické zásady, předcházení 
konfliktŧm  
právo a spravedlnost – základní lidská práva    
a práva dítěte, práva a povinnosti ţákŧ školy  

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníkŧ a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spoluţákŧ i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkŧm 
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu rŧzných povolání  
a pracovních činností 

 

LIDÉ A ČAS 

učivo výstupy 

báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předkŧ, 
domov, vlast, rodný kraj  
 
současnost a minulost v našem ţivotě –
prŧběh lidského ţivota  
 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, interpretuje některé 
pověsti nebo báje spjaté s místem, v němţ ţije 
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině 
a činnostech člověka, o lidské společnosti, souţití, zvycích    
a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost  
 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY  

učivo výstupy 

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny 
látek a skupenství 
voda a vzduch – oběh vody v přírodě, proudění 
vzduchu  
nerosty a horniny, půda – zvětrávání, vznik 
pŧdy a její význam  
vesmír a Země – sluneční soustava, den  
a noc, roční období  
rostliny, houby, ţivočichové – znaky ţivota, 
ţivotní potřeby a projevy  
ţivotní podmínky – rozmanitost podmínek 
ţivota na Zemi 

ČJS-3-4-01 pozoruje a porovná viditelné proměny  
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znakŧ, uvede příklady výskytu organismŧ ve známé 
lokalitě 
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojŧ a přístrojŧ 



 

                  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola klíč k ţivotu“                                   

Obsah   106 
 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody – odpovědnost lidí, ochrana rostlin  
a ţivočichŧ 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

učivo výstupy 

lidské tělo – ţivotní potřeby člověka, pohlavní 
rozdíly mezi muţem a ţenou, vývoj jedince  
péče o zdraví – zdravý ţivotní styl, vhodná 
skladba stravy; prevence nemocí a úrazŧ, první 
pomoc při drobných poraněních 
partnerství, manţelství, rodičovství – rodina, 
vztahy v rodině 
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná  
a nevhodná místa pro hru, předcházení rizikovým 
situacím v dopravě, šikana 
přivolání pomoci, v případě ohroţení 
fyzického a duševního zdraví – čísla tísňového 
volání 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické a preventivní 
návyky s vyuţitím elementárních znalostí o lidském těle 
ČJS-3-5-02 vyuţívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu 
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání  
s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná, v případě potřeby poţádá o pomoc pro sebe        
i pro jiné, ovládá zpŧsoby komunikace s operátory tísňových 
linek 
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých  
při mimořádných událostech 

Prŧřezová témata: OSV-MR, VDO-OSŠ, MUV-EP, EV-PŢ 

 

4.4.2. PŘÍRODOVĚDA  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět je zaměřen na: 

 aktivní poznávací činnosti jako jsou proţitky, modelové situace, pozorování 

 pobyt v přírodě 

 propojení s praktickým ţivotem 

 

Vyučuje se jako povinný předmět ve 4. i 5. třídě dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenové třídě, v interaktivní 

učebně, případně v počítačové učebně a v terénu. Součástí výuky mohou být návštěvy muzea, planetária  

a aktuálních výstav. 

Předmět je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, členěného do těchto okruhŧ: 

Místo, kde ţijeme (okolní krajina: zemský povrch, rozšíření pŧd, rostlinstva a ţivočichŧ 

a jejich třídění, naše vlast, vesmír, svět a Evropa, pŧsobení lidí na krajinu a ŢP) 

Lidé kolem nás (vhodné chování a jednání mezi lidmi, jedinec a společnost, chápánía tolerance, svět financí, 

základní globální problémy, problémy ŢP v ČR i ve světě, problémy konzumní společnosti) 

 

Lidé a čas (orientace v čase - kalendář, letopočet, čas a historie, vesmír a náš čas, denní reţim, současnost  

a minulost) 

 

Rozmanitost přírody (Země a sluneční soustava, rovnováha v přírodě, proměnlivost a rozmanitost v ţivé i neţivé 

přírodě, ţivotní podmínky a potřeby, rostliny, ţivočichové, houby, znaky ţivota, lidská činnost a příroda, ochrana 

ŢP a přírody, přírodní jevy, mimořádné události, ţivelní pohromy, ekologické katastrofy, ochrana, chování  

a prevence, likvidace odpadŧ) 

 

Člověk a jeho zdraví (biologické a fyziologické funkce člověka, jeho potřeby, reprodukce a vývoj jedince, péče  

o zdraví a první pomoc, návykové látky, láska, rodičovství, základy sexuální výchovy, vlivy techniky, nové energie, 

situace hromadného ohroţení, člověk jako účastník silničního provozu). 

Předmět přírodověda je spjatý s předměty: český jazyk, anglický jazyk, vlastivěda, dále velmi často prolíná do 
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výtvarných a pracovních činností, do hudební výchovy, do tělesné výchovy i matematiky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci jsou vedeni k: 

 práci s texty v encyklopediích, atlasech, klíčích 

 vyhledávání informací s pomocí informačních technologií 

 hledání správného řešení 

 zapojení všech smyslŧ 

Učitel 

 zadává práci s texty v encyklopediích, atlasech, klíčích 

 vede ţáky k vyuţívání informačních technologií 

 zadává úlohy, které mají více moţných řešení 

 navozuje situace a vybírá prostředí, kdy ţáci mohou zapojovat všechny smysly 

Kompetence k řešení problému 

Ţáci  

 získané vědomosti ověřují v praxi 

Učitel 

 zařazuje do výuky exkurze, vycházky, pozorování v přírodě, aby ţáci mohli získané vědomosti ověřit 

v praxi 

 zařazuje metody, při kterých ţáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry (problémové úkoly, kříţovky, kvizy, 

čtyřsměrky, hádanky, experimenty, testy) 

Kompetence komunikativní 

Ţáci jsou vedeni  

 ke kladení otázek k úkolŧm 

 k diskuzím a rozhovorŧm 

 k ústní prezentaci výsledkŧ práce 

Učitel 

 vybízí ţáky, aby kladli k tématu otázky 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou komunikaci ţákŧ k danému úkolu (diskuze, rozhovor) 

 umoţňuje ţákŧm ústně prezentovat výsledky práce 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci jsou vedeni 

 ke spolupráci, vzájemné pomoci, podpoře i hodnocení 

 k vyslovení a obhájení vlastního názoru a respektování názoru jiného, k poznání a ovlivňování své 

jedinečnosti 

Učitel 

 zadává práci skupinovou i ve dvojicích 

 vede ţáky k vyslovení a obhájení vlastního názoru a respektování názoru jiného 

Kompetence občanská 

Ţáci jsou vedeni 

 k podílu na aktivitách z oblasti ochrany přírody 

 k respektování lidí rŧzné barvy pleti, názorŧ, náboţenství 

 k dodrţování pravidel bezpečného pohybu na silnici 

 k ochraně zdraví 

 k bezpečnému chování za mimořádných situací 

 k rozpoznání šikany a jiných projevŧ negativního chování 

Učitel 

 zařazuje do ţivota třídy aktivity z oblasti ochrany přírody 

 seznamuje ţáky s osobnostmi rŧzné barvy pleti, názorŧ a náboţenství 

 učí ţáky dodrţování bezpečných pravidel při pohybu na silnici, chránit si své zdraví, poskytnout první 
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pomoc, chovat se bezpečně za mimořádných situací 

 seznamuje ţáky s výskytem šikany a jiného negativního chování a pomáhá jim ho řešit 

Kompetence pracovní 

Ţáci jsou vedeni  

 k dokončování začaté práce v dohodnuté kvalitě, stanoveném čase a za dodrţení bezpečnosti  

a dohodnutého postupu 

 ke správnému a bezpečnému uţití materiálu, techniky, nástrojŧ a vybavení 

Učitel  

 poţaduje po ţácích dokončení začaté práce v dohodnuté kvalitě, stanoveném čase a za dodrţení 

bezpečnosti a dohodnutého postupu 

 vede ţáky ke správnému a bezpečnému uţití materiálu, techniky, nástrojŧ a vybavení 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

 

MÍSTO, KDE ŢIJEME 

učivo výstupy 

okolní krajina (místní oblast, region) – zemský 
povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, 
rozšíření pŧd, rostlinstva a ţivočichŧ, vliv krajiny 
na ţivot lidí, pŧsobení lidí na krajinu a ţivotní 
prostředí, orientační body a linie, světové strany  

regiony ČR - vybrané oblasti ČR, surovinové 
zdroje, výroba, sluţby a obchod  

naše vlast – domov, krajina, národ 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo  
pobytu vzhledem ke krajině a státu  
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,  
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného  
pohybu a pobytu v přírodě  
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními  
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních  
podmínkách a ídlištích lidí na mapách naší republiky 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

učivo výstupy 

rodina – postavení jedince v rodině, role členŧ 
rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
ţivot a funkce rodiny, fyzická a duševní práce, 
zaměstnání  

souţití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 
principy demokracie; obchod, firmy, zájmové 
spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým 

Průřetová témata: MUV-M, MUV-PS (projekt) 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 
chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové 
chování, předcházení konfliktŧm  

právo a spravedlnost – základní lidská práva  
a práva dítěte, práva a povinnosti ţákŧ školy, 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana 
občanŧ a majetku včetně nároku na reklamaci, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot  
Průřezové téma: EV-LA 

 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností  
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla  
pro souţití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině,  
v obci (městě)  
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí  
a odŧvodní své názory, připustí svŧj omyl a dohodne  
se na společném postupu řešení  
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se uţ nemohou tolerovat a která porušují základní 
lidská práva nebo demokratické principy  
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LIDÉ A ČAS 

učivo výstupy 

orientace v čase a časový řád – určování času, 
čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní 
reţim, roční období  
regionální památky – péče o památky, lidé  
a obory zkoumající minulost  
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předkŧ, 
domov, vlast, rodný kraj  

 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných  
údajŧ k pochopení vztahŧ mezi ději a mezi jevy  
ČJS-5-3-02 vyuţívá archivŧ, knihoven, sbírek muzeí  
a galerií jako informačních zdrojŧ pro pochopení minulosti; 
zdŧvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek  
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje  
se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti  
s vyuţitím regionálních speciik 

  

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

učivo výstupy 

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny 
látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek 
a měření veličin s praktickým uţíváním 
základních jednotek  

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, 
oběh vody v přírodě, vlastnosti, sloţení, proudění 
vzduchu, význam pro ţivot  

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik 
pŧdy a její význam  
rostliny, houby, ţivočichové – znaky ţivota, 
ţivotní potřeby a projevy, prŧběh a zpŧsob 
ţivota, výţiva, stavba těla u některých 
nejznámějších druhŧ, význam v přírodě  
a pro člověka  

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvkŧ ţivé  
a neţivé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází  
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností  
člověka  
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných  
lokalitách regionŧ, zdŧvodní podstatné vzájemné  
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly  
v přizpŧsobení organismŧ prostředí  
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy ţivota na konkrétních organismech, prakticky  
třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu  
i jednoduché klíče a atlasy 

  

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

učivo výstupy 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná  
a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování  
v rizikovém prostředí, označování nebezpečných 
látek; bezpečné chování v silničním provozu, 
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím 
v dopravě a v dopravních prostředcích 
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální  
a jiné zneuţívání, brutalita a jiné formy násilí  
v médiích  
přivolání pomoci v případě ohroţení 
fyzického a duševního zdraví – sluţby odborné 
pomoci, čísla tísňového volání, správný zpŧsob 
volání na tísňovou linku  

mimořádné události a rizika ohroţení s nimi 
spojená – postup v případě ohroţení (varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén); poţáry (příčiny 
a prevence vzniku poţárŧ, ochrana a evakuace 
při poţáru); integrovaný záchranný systém  
Průřezové téma: EV-LA 

 
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svŧj čas pro učení, práci,  
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem  
na oprávněné nároky jiných osob  
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné zpŧsoby chování v situacích 

ohroţujících zdraví a v modelových situacích simulujících 

mimořádné událost vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 
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5. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 

 

MÍŠTO, KDE ŢIJEME  

učivo výstupy 

naše vlast – domov, krajina, národ, základy 
státního zřízení a politického systému ČR, státní 
správa a samospráva, státní symboly, armáda 
ČR  

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování  

mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, 
grafika, vysvětlivky  
 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti  
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým  
zpŧsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,  
historického, politického, správního a vlastnického  
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná zpŧsob ţivota  
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích  
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a  
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich  
vznam 

 

  

LIDÉ A ČAS 

učivo výstupy 

orientace v čase a časový řád – určování času, 
čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
denní reţim, roční období  

současnost a minulost v našem ţivotě – 
proměny zpŧsobu ţivota, bydlení, předměty 
denní potřeby, prŧběh lidského ţivota, státní 
svátky a významné dny  

regionální památky – péče o památky, lidé  

a obory zkoumající minulost  

báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předkŧ, 
domov, vlast, rodný kraj  

 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
 v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti  
s vyuţitím regionálních specifik  
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
 zpŧsob ţivota a práce předkŧ na našem území v minulosti  
a současnosti s vyuţitím regionálních specifik  
ČJS-5-3-05 objasní historické dŧvody pro zařazení 
státních svátkŧ a významných dnŧ  

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

učivo výstupy 

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

a bezhotovostní forma peněz, zpŧsoby placení; 
banka jako správce peněz, úspory, pŧjčky  

kultura – podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce, masová kultura a subkultura  

základní globální problémy – významné 
sociální problémy, problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy přírodního prostředí  
Průřetová témata: MUV-M, MUV-PS (projekt) 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví;  
pouţívá peníze v běţných situacích, odhadne a  
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu  
ukáţe nemoţnost realizace všech chtěných výdajŧ,  
vysvětlí, proč spořit, kdy si pŧjčovat a jak vracet dluhy 
 
ČJS-5-2-05 poukáţe v nejbliţším společenském   
a přírodním prostředí na změny a některé problémy  
a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města)  

 

  

ROZMANITOST PŘÍRODY 

učivo výstupy 

vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, 
roční období  
ţivotní podmínky – rozmanitost podmínek 
ţivota na Zemi; význam ovzduší, vodstva, pŧd, 
rostlinstva a ţivočišstva na Zemi; podnebí  

a počasí  

rovnováha v přírodě – význam, vzájemné 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatkŧ  
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času  
a střídáním ročních období  
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionŧ, zdŧvodní podstatné vzájemné vztahy  
mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpŧsobení  
organismŧ prostředí  
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vztahy mezi organismy, základní společenstva  

ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba 
ţivotního prostředí, ochrana rostlin a ţivočichŧ, 
likvidace odpadŧ, ţivelní pohromy a ekologické 
katastrofy  
 

 

 

 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní  
projevy ţivota na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, vyuţívá k tomu i  
jednoduché klíče a atlasy  
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i  
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat  
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní  
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných  
událostí; v modelové situaci prokáţe schopnost se účinně  
chránit  
ČJS-5-4-07 zaloţí jednoduchý pokus, naplánuje a zdŧvodní  
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

učivo výstupy 

lidské tělo – stavba těla, základní funkce  
projevy, ţivotní potřeby člověka, pohlavní rozdíly 
mezi muţem a ţenou, biologické a psychické 
změny v dospívání, základy lidské reprodukce, 
vývoj jedince  

péče o zdraví – zdravý ţivotní styl, denní reţim, 
správná výţiva, výběr a zpŧsoby uchovávání 
potravin, vhodná skladba stravy, pitný reţim; 
přenosné a nepřenosné nemoci, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, 
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence 
nemocí a úrazŧ, první pomoc při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena  

partnerství, manţelství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahŧ, etická stránka sexuality  

návykové látky, závislosti a zdraví – návykové 
látky, hrací automaty a počítače, závislost, 
odmítání návykových látek, nebezpečí 
komunikace prostřednictvím elektronických médií   

 

ČJS-5-5-01 vyuţívá poznatkŧ o lidském těle k vysvětlení  
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a  
k podpoře vlastního zdravého zpŧsobu ţivota  
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského ţivota a  
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození  
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché zpŧsoby odmítání návykových látek  
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky  
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou  
ČJS-5-5-07 rozpozná ţivot ohroţující zranění; ošetří  
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc  
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému  
pohlaví a orientuje se v bezpečných zpŧsobech  
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném  
věku  

 

  

 

4.4.3. VLASTIVĚDA 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných čtyřech okruzích  

z pěti tematických okruhŧ:  

 

 Místo, kde ţijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas. 

 Dopravní výchova 
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Ţáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své 

nejbliţší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se sloţitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských 

výtvorŧ a přírodních jevŧ, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní proţitek ţákŧ vycházející z konkrétních nebo 

modelových situací. Propojením této oblasti s reálným ţivotem a s praktickou zkušeností pomáhá ţákovi zvládat 

nové ţivotní situace, upevňovat pracovní a reţimové návyky. 

Na základě poznávání nejbliţšího okolí, vztahŧ a souvislostí chápe organizaci ţivota v rodině, ve škole, obci a ve 

společnosti. Rŧzné činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah  

k naší zemi a k evropanství. Seznamují se s problémy, které provázejí souţití lidí, celé společnosti nebo i globální 

problémy. Ţáci poznávají, jak se ţivot a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Poznávají historii  

a současnost České republiky i v kontextu Evropy. 

 vyučuje se ve 4. ročníku 2 hodiny týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně 

 předmět je realizován ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět 

 realizují se témata: Místo, kde ţijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas 

 ţákŧm je umoţněno pracovat i v počítačové učebně, vyhledávat na internetu 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách, v interaktivní učebně, v terénu. V prŧběhu výuky budou zařazovány návštěvy 

muzeí, výstav a exkurze váţící se k probíranému učivu. 

Místo, kde ţijeme 

 organizace ţivota v obci, státě, světě 

 poznávání místních, regionálních skutečností, dŧraz se klade na dopravní výchovu 

 uvědomování si vztahu k vlasti, národu, rasám, ostatním státŧm na Zemi i Evropě  

 

Lidé kolem nás 

 základy vhodného chování a jednání mezi lidmi(pomoc, solidarita, úcta, snášenlivost) 

 seznámení se základními právy a povinnostmi občana ve společnosti i ve světě 

 demokracie, monarchie, diktatura 

 výchova k občanské zodpovědnosti Lidé a čas 

 orientace v dějinném čase, utváření historie 

 vyvolávat zájem o samostatné vyhledávání rŧzných historických dějŧ, zkoumat  

a porovnávat se současností 

 

Člověk a jeho zdraví 

 světové ekologické problémy 

 dŧsledky chování k přírodě a společnosti 

 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení  

Ţák 

 smysluplně vyuţívá pří učení vlastní zdroje informací (knihy, encyklopedie, časopisy, internet,...) 

 porovnává informace mezi sebou 

 informace vybírá, třídí podle stanovených kritérií 

 čte s porozuměním, dobře se orientuje v textu 

 rozlišuje příčiny a následky událostí 

Učitel 

 vede ţáka ke správným zpŧsobŧm uţití materiálŧ 

 zadává úkoly, při kterých ţáci kombinují informace z rŧzných zdrojŧ 
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 ţákŧm umoţňuje, aby si vzájemně sdělovali své názory 

 zajistí, ţe studijní materiály a zdroje jsou ve výuce ţákŧm dostupné v dostatečném počtu 

 vede ţáka k prozkoumávání pohledŧ a názorŧ lišících se od jejich vlastních 

Kompetence k řešení problému 

Ţák 

 postupuje vytrvale k cíli, chce věc - úkol vyřešit 

 respektuje při řešení okolnosti - souvislosti 

 přehledně prezentuje řešení a vyřešení zadání 

 klade vhodné (věcné) otázky k poznání příčin - dŧvodŧ - při cestě k řešení 

Učitel 

 vyţaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 zadává úkoly, při kterých ţáci spolupracují 

 umoţňuje ţákŧm prezentovat výsledky jejich práce 

 ţáky vybízí, aby kladli otázky 

Kompetence komunikativní  

Ţák 

 pozorně naslouchá druhému 

 nedělá mu problém mluvit před publikem 

 vhodně presentuje verbálně výsledky práce své nebo skupiny 

 rozumí rŧzným formám záznamu, vytváří je (zápis, referát)  

Učitel 

 umoţňuje diferencované výkony podle individuálních schopností ţáka 

 umoţňuje ţákŧm prezentovat výsledky jejich práce 

 klade otevřené otázky, zadává úkoly rozvíjející tvořivost 

 zařazuje metody, při kterých dochází k objevŧm, řešením a závěrŧm ţáci sami 

Kompetence sociální a personální  

Ţák 

 pracuje v týmu (rád - je schopen) 

 bez problémŧ mění partnery ve skupině 

 bez problémŧ střídá práci individuální a skupinovou 

 umí přijmout odpovědnost za neúspěch, prohru, chybu, ... 

 dokáţe se vyrovnat s rolí vedoucí i dílčí 

 cvičí se ve vlastním sebehodnocení, nepodceňuje se  

Učitel 

 sleduje úspěšnost jednotlivých ţákŧ a oceňuje jejich pokrok 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou komunikaci ţákŧ k danému úkolu 

 vŧči kaţdému ţákovi projevuje očekávání úspěchu 

 vede ţáka k plánování úkolŧ a postupŧ 

 umoţňuje ţákovi spoluutvářet kritéria hodnocení 

Kompetence občanská                                                                                                          

Ţák 

 je schopen utvořit si na něco svŧj vlastní názor, vysvětlit ho, zdŧvodnit 

 jiné názory nebere jako ohroţení, přemýšlí a diskutuje o nich 

 poznává zprostředkovaně i prakticky specifika jiných národŧ (tradice) 

 na základě poznání je tolerantní k národnostním i jiným menšinám a zajímá se  

o druhé 

 zná své povinnosti i práva, vnímá potřebu jejich vyváţenosti  

a rozumí jí  

Učitel 

 zajímá se o názory ţákŧ 

 zajímá se, jak ţákŧm vyhovuje jeho zpŧsob výuky 



 

                  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola klíč k ţivotu“                                   

Obsah   114 
 

 objasňuje ţákŧm, které koncepce a postupy pouţívané ve společenské praxi, jsou  

v souladu s dosaţenou úrovní poznání 

Kompetence pracovní 

Ţák 

 rozpozná druhy práce, které vyţadují spolupráci a umí ji zorganizovat 

 pracuje podle slovních instrukcí - návodu učitele 

 dokáţe se podělit o materiál i nápady 

 dává přednost kvalitě před kvantitou 

 udrţuje pořádek na pracovním místě  

Učitel 

 vede ţáky k plánování úkolŧ a postupŧ 

 zadává úkoly, při kterých ţáci spolupracují 

 společně s ţáky formuluje cíl činnosti (úkolu) 

 vytváří příleţitosti pro vzájemnou komunikaci k danému tématu 

 vede ţáky k odevzdávání prací v dohodnuté kvalitě a termínu 

 dŧsledně vyţaduje dodrţování pravidel 

 

VLASTIVĚDA 
 

4. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

MÍSTO, KDE ŢIJEME 

učivo výstupy 

obec, město, místní krajina,  Česká republika: 
mapa, orientační body a linie 
mapa ČR – zemský povrch, níţiny, pohoří, vodní 
toky a plochy 
mapa České republiky -regiony ČR – 
surovinové zdroje, odlišnosti  
a zvláštnosti jednotlivých regionŧ 
báje a pověsti regionu, historické zvláštnosti 
regionu (UNESCO, hrady a zámky, významné 
památky) 
regionální turistická mapa 
bezpečná cesta (cyklista na silnici, rodinný 
cyklistický výlet 

 ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu  
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě  
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky,  
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým zpŧsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického určí a vysvětlí polohu 
svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině. 
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LIDÉ KOLEM NÁS 

učivo výstupy 

souţití lidí: obchod, firmy, zájmová sdruţení a 
spolky, pomoc nemocným a sociálně slabším 
 
právo a spravedlnost: základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti ţákŧ školy, 
protiprávní chování 
 
regionální památky, péče o památky 
(UNESCO), lidé pečující o památky - orientuje se 
v základních formách vlastnictví, pouţívá peníze 
v běţných situacích 
 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla pro souţití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)  
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí  
a odŧvodní své názory, připustí svŧj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení  
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
se uţ nemohou tolerovat a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy  
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 
pouţívá peníze v běţných situacích, odhadne a zkontroluje 
cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáţe nemoţnost 
realizace všech chtěných výdajŧ, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
pŧjčovat a jak vracet dluhy  
ČJS-5-2-05 poukáţe v nejbliţším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne moţnosti 
zlepšení ţivotního prostředí obce (města rozpozná ve svém 
okolí jednání a chování, která nemŧţe tolerovat  
a která porušují základní lidská práva nebo demokratické 
principy 

 
Prŧřezová témata: VDO-OSŠ, VDO-FP   
 
 5. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

MÍSTO, KDE ŢIJEME 

učivo výstupy 

Česká republika: 
o orientační body a linie 
o mapa – poledníky a rovnoběţky 

mapa ČR: zemský povrch a jeho tvary, vliv 
krajiny na ţivot lidí, pŧsobení lidí na krajinu 
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování 
národ, základy státního zřízení a politického 
systému ČR 
státní správa a samospráva (místní, krajská), 
státní a krajské symboly 
symboly EU, měna 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu  
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě  
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách  
a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí  
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým zpŧsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického  
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky  
a zajímavosti z vlastních cest a porovná zpŧsob ţivota  
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích  
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam. 
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LIDÉ KOLEM NÁS 

učivo výstupy 

pravidla souţití – třídní, školní, společenská 
státní správa a samospráva 
principy demokracie – ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové 
situace; rizikové chování, předcházení konfliktŧm 
právo a spravedlnost – základní lidská práva a 
práva dítěte, práva a povinnosti ţákŧ školy, 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana 
občanŧ a majetku včetně nároku na reklamaci, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot  
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 
společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, 
příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, zpŧsoby placení; 
banka jako správce peněz, úspory, pŧjčky 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla pro souţití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)  
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí  
a odŧvodní své názory, připustí svŧj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení  
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
se uţ nemohou tolerovat a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy  
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 
pouţívá peníze v běţných situacích, odhadne a zkontroluje 
cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáţe nemoţnost 
realizace všech chtěných výdajŧ, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
pŧjčovat a jak vracet dluhy  
ČJS-5-2-05 poukáţe v nejbliţším společenském  
a přírodním prostředí na změny a některé problémy  
a navrhne moţnosti zlepšení ţivotního prostředí obce (města 
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodrţuje pravidla pro souţití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci, ve společnosti. 

 

LIDÉ A ČAS 

učivo výstupy 

současnost a minulost v našem ţivotě – 
proměny zpŧsobu ţivota, bydlení, předměty 
denní potřeby  
novověk - 1948 v Čechách a na Moravě 
současnost ČR 
významné dny a státní svátky v EU 
významné státní památky, péče o památky 
(UNESCO), lidé pečující o památky,  
kulturní instituce 
doprava a cestování: vzájemně propojený svět 
pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných 
údajŧ k pochopení vztahŧ mezi ději a mezi jevy. 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a vyuţívá zjištěných 
údajŧ k pochopení vztahŧ mezi ději a mezi jevy  
ČJS-5-3-02 vyuţívá archivŧ, knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojŧ pro pochopení minulosti; zdŧvodní 
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých  
i movitých kulturních památek  
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se  
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti  
s vyuţitím regionálních specifik  
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
zpŧsob ţivota a práce předkŧ na našem území v minulosti  
a současnosti s vyuţitím regionálních specifik  
ČJS-5-3-05 objasní historické dŧvody pro zařazení státních 
svátkŧ a významných dnŧ 

Prŧřezová témata: VDO-PD, VME-ES, VME-OES, VME-E 

 

4.5. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje ţáka znalostmi a dovednostmi potřebnými 

pro jeho aktivní zapojení do ţivota demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci poznali dějinné, 

sociální a kulturně historické aspekty ţivota lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. 

Seznamuje ţáky s vývojem společnosti a s dŧleţitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do 

kaţdodenního ţivota a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních 

občanských postojŧ, rozvíjí vědomí přináleţitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje 

přijetí hodnot, na nichţ je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Dŧleţitou součástí 

vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojŧ, výchova  

k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti muţŧ a ţen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu 

prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční 

gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běţných rizikových situacích i při mimořádných událostech.  
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Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u ţákŧ formují dovednosti a postoje dŧleţité pro aktivní vyuţívání 

poznatkŧ o společnosti a mezilidských vztazích v občanském ţivotě. Ţáci se učí rozpoznávat a formulovat 

společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, 

nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných ţivotních situacích. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory dějepis a výchova k občanství. Ve svém 

vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověka jeho svět. 

Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého ţivota školy a mají 

přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru zeměpis, který je v zájmu zachování jeho 

celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověka příroda. 

Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je 

kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání 

historické zkušenosti. Dŧleţité je zejména poznávání dějŧ, skutkŧ a jevŧ, které zásadním zpŧsobem ovlivnily vývoj 

společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Dŧraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde 

leţí kořeny většiny současných společenských jevŧ. 

Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové  

a prostorové představy i empatie, které umoţňují ţákŧm lépe proniknout k pochopení historických jevŧ a dějŧ. Ţáci 

jsou vedeni k poznání, ţe historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktŧ a definitivních závěrŧ, ale je 

kladením otázek, jimiţ se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své moţné 

budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin 

místních. 

Vzdělávací obor výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací ţákŧ v sociální 

realitě a s jejich začleňováním do rŧzných společenských vztahŧ a vazeb. Otevírá cestu k realistickému 

sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu 

rŧzných ţivotních situací. Seznamuje ţáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským ţivotem,  

a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibliţuje ţákŧm úkoly dŧleţitých politických institucí a orgánŧ, včetně 

činností armády, a ukazuje moţné zpŧsoby zapojení jednotlivcŧ do občanského ţivota. Učí ţáky respektovat  

a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského souţití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování  

a jednání i jejich dŧsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí ţákŧ, posiluje smysl jednotlivcŧ pro osobní  

i občanskou odpovědnost a motivuje ţáky k aktivní účasti na ţivotě demokratické společnosti. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření  

a upevňování vědomí přináleţitosti k evropské kultuře 

 odhalování kořenŧ společenských jevŧ, dějŧ a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 

podmíněnosti v reálném a historickém čase 

 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými 

jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 

 utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 

 rozlišování mýtŧ a skutečnosti, k rozpoznávání projevŧ a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktŧ i ke 

snaze o objektivní posouzení společenských jevŧ současnosti i minulosti 

 vytváření schopnosti vyuţívat jako zdroj informací rŧznorodé verbální i neverbální texty společenského  

a společenskovědního charakteru 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních  

a ekonomických faktŧ tvořících rámec kaţdodenního ţivota; k poznávání a posuzování kaţdodenních 
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situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních  

a globálních 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národŧm a etnikŧm; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 

odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i rŧzných společenství 

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, ţivota, majetku při běţných, rizikových i mimořádných 

událostech i poznávání otázek obrany státu 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záleţitosti 

 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání  

a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu 

s ohledem na měnící se ţivotní situaci 

 utváření pozitivních vztahŧ k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 

stereotypního nahlíţení na postavení muţe a ţeny v rodině, v zaměstnání i v politickém ţivotě, k vnímání 

předsudkŧ v nazírání na roli ţen ve společnosti 

 rozpoznávání názorŧ a postojŧ ohroţujících lidskou dŧstojnost nebo odporujících základním principŧm 

demokratického souţití; ke zvyšování odolnosti vŧči myšlenkové manipulaci 

 uplatňování vhodných prostředkŧ komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citŧ, názorŧ  

a postojŧ, k zaujímání a obhajování vlastních postojŧ a k přiměřenému obhajování svých práv 

 

 

4.5.1. DĚJEPIS 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k: 

 rozvíjení vlastního historického vědomí 

 vnímání obrazu hlavních vývojových linií 

 získávání orientace v historickém čase 

 pochopení souvislostí dějinných událostí a procesŧ 

 chápání kulturní rozmanitosti světa 

 utváření pozitivního hodnotového systému 

Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 +1 disponibilní 

hodina. 

Výuka probíhá v kmenových učebnách, v interaktivní učebně, je obohacována přednáškami, besedami, aktuálními 

návštěvami muzeí, výstav a exkurzí. 

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: zeměpis, matematika, fyzika, 

přírodopis, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, český jazyk, občanská výchova, tělesná výchova  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

Ţák 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení  

a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvŧrčích činnostech  

a praktickém ţivotě 

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

 propojuje do širších celkŧ poznatky z rŧzných vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 

komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci vyhledávají a kombinují informace z rŧzných zdrojŧ 
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 vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky 

 zadává úkoly, které vyţadují vyuţití poznatkŧ z rŧzných předmětŧ 

 vede k zamyšlení nad historickým vývojem  

Kompetence k řešení problémů  

Ţák 

 vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné  

a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné zpŧsoby řešení 

 kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

Učitel 

 zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémŧ, ICT,AV technika, ) 

 zařazuje metody, při kterých ţáci sami docházejí k závěrŧm a řešením 

 vede ke kritickému myšlení a logickému uvaţování  

Kompetence komunikativní 

Ţák 

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

kultivovaně v písemném i ústním projevu 

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

 rozumí rŧzným typŧm textŧ a záznamŧ, obrazových materiálŧ 

 vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem 

Učitel 

 vede ţáky přesnému a výstiţnému vyjadřování 

 zařazuje do výuky diskusi 

 vede ţáky k věcnému argumentování 

 vede ţáky k práci s rŧznými typy textŧ 

 vede k vyuţívání informačních a komunikačních prostředkŧ  

Kompetence sociální a personální  

Ţák 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

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

při řešení daného úkolu 

Učitel 

 vytváří příznivé klima třídy 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru 

 podle potřeby ţákŧm v činnostech pomáhá 

Kompetence občanské  

Ţák 

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

ostatních lidí 

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

 chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy 

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

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

kulturního dění a sportovních aktivit 

Učitel 

 reflektuje při výuce společenské i přírodní dění 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 motivuje ţáky k prozkoumávání názorŧ a pohledŧ lišících se od jejich vlastních 
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 pěstuje v ţácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví  

Kompetence pracovní 

Ţák 

 dodrţuje vymezená pravidla 

 pouţívá svých znalostí a běţně dodrţuje vymezená pravidla - plní povinnosti 

 a závazky  

Učitel 

 poţaduje dodrţování dohodnuté kvality práce 

 umoţňuje ţákŧm vzájemně si radit a pomáhat 

 vede ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi  

 

DĚJEPIS 
 
6. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

učivo výstupy 

úvod do učiva 
význam zkoumání dějin 
získávání informací o dějinách 
historické prameny 
 
 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důleţitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 
D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaţďovány  
D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, 
řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

učivo výstupy 

Starší doba kamenná 
zpŧsob ţivota jednotlivých vývojových typŧ 
člověka 

Mladší doba kamenná 
zpŧsob ţivota a obţivy 
počátky řemesel 

Doba kovŧ 
rozvoj řemesel 
zánik rodové společnosti 

D-9-2-01 charakterizuje ţivot pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní kulturu 
D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

 

NAŠE ZEMĚ V PRAVĚKU 

učivo výstupy 

Naše země v období pravěku 
 

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na našem    
území 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

učivo výstupy 

starověk 
oblasti starověkého východu 
charakteristické rysy oblasti 
vývoj společnosti 
náboţenské představy 
počátek písma a kultury 
přínos starověkých civilizací 
 
Řecko 
kořeny řecké civilizace 
archaické a klasické období 
Makedonie 
Helénismus 
 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací  
D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se 
staly součástí světového kulturního dědictví  
D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos 
antické kultury a uvede osobnosti antiky důleţité pro 
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s 
judaismem  
D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie  
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Řím 
království 
republika 
císařství 
počátky křesťanství 
římská kultura 
rozpad římské říše 
naše země v době římské 

 
7. ROČNÍK – DOTACE:  2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ 

učivo výstupy 

raný středověk 
nový etnický obraz Evropy 
byzantská, arabská a francká říše 
první státní útvary na našem území 
český stát v době kníţecí 
formování prvních státních celkŧ 
v Evropě 
boj mezi mocí světskou a církevní 
kříţové výpravy 
románská a gotická kultura, umění a vzdělanost 

D-9-4-01 popíše změnu evropské situace v důsledku 
příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států  
D-9-4-02 porovná rysy západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní oblasti  
D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech  
D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v ţivotě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám  
D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury  

 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY 

učivo výstupy 

vrcholný středověk 
rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich 
význam 
český stát za vlády posledních Přemyslovcŧ 
nástup Lucemburkŧ a vláda Karla IV. 
gotická kultura a ţivotní styl jednotlivých vrstev v 
období vrcholného středověku 
konflikt mezi Anglií a Francií 
kritika poměrŧ v církvi a husitství 
v Čechách 
pozdní středověk 
doba poděbradská 
doba jagellonská 
raný novověk 
počátky novověku 
humanismus a renesance  
objevné plavby a jejich společenské dŧsledky 
náboţenská reformace 
počátky absolutních monarchií 
český stát v předbělohorských poměrech 
třicetiletá válka 

D-9-4-05 uvede příklady gotické kultury 
D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 
nové myšlenky ţádající reformu církve včetně reakce 
církve na tyto poţadavky  
D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní ţivot  
D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky  
D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboţenských 
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie  
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky  
D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus  
D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek  

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

17. STOLETÍ – AŢ DO R.1914 

učivo výstupy 

občanská válka v Anglii 
období od 2. pol. 17. století do konce 18.století 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus 
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baroko 
upevňování vlády Habsburkŧ po třicetileté válce 
rozvoj vzdělanosti v době osvícenství 
české země za vlády Marie Terezie a Josefa II. 
situace ve Francii, Rusku a Prusku, vzestup 
Velké Británie 
boj amerických osad za nezávislost, vznik 
Spojených státŧ amerických 
 
novověk od konce 18. století do r. 1914 
Velká francouzská revoluce, její význam pro 
Francii i evropské dějiny 
napoleonské války a jejich dŧsledky 
Průřezové téma: Multikulturní výchova - 
Multikulturalita 
prŧmyslová revoluce, modernizace  společnosti, 
změna sociální struktury 
národní a osvobozenecká hnutí v Evropě, pojem 
vlastenectví a poţadavek národa na svobodný 
rozvoj 
Průřezová témata: Multikulturní výchova – 
Princip sociálního smíru a solidarity 
utváření novodobého českého národa 
rok 1848 v Evropě a v Čechách 
postavení českých zemí v habsburské monarchii 
ve  2.pol. 19. stol., základní rysy české politiky, 
její představitelé 
procesy sjednocování v Německu a v Itálii 
občanská válka v USA 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek 
D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, 
které charakterizují modernizaci společnosti  
D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na 
straně druhé  
D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů  
D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede poţadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích  
D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy  
D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí 
Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií  
 
 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 1 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ  
 

MODERNÍ DOBA  

učivo výstupy 

první světová válka 
situace v Rusku, ruské revoluce 
vznik Československa, hospodářsko-politický 
rozvoj republiky, sociální a národnostní problémy 
mezinárodně politická situace Evropy ve 20. 
letech 
počátky fašistického hnutí 
totalitní systémy – komunismus, fašismus, 
nacismus – dŧsledky pro Československo a svět 
SSSR v meziválečném období 
světová hospodářská krize a její dŧsledky 
první projevy fašistické agrese, vznik válečných 
ohnisek 
Průřezová témata: Multikulturní výchova – 
Etnický původ 
kultura, věda a technika před vypuknutím 2. 
světové války 
cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda  
a její dŧsledky 
protektorát Čechy a Morava 
 
druhá světová válka 
domácí a zahraniční odboj 
mezinárodní konference a poválečné uspořádání 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneuţití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky  
D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů  
D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu  
D-9-7-04 na příkladech vyloţí antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv  
D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí  
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světa 
poválečné Československo v letech 1945-1948 
únorový převrat 1948 

 

DĚJINY OD POL. 20. STOL. DO SOUČASNOSTI 

učivo výstupy 

postavení Československa a jeho postupné 
začleňování do sféry vlivu SSSR, projevy 
sovětizace Československa ve všech oblastech 
společenského ţivota  
i v kaţdodenním ţivotě lidí 
studená válka, rozdělení světa do vojenských 
blokŧ 
rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 
Průřezová témata: Multikulturní výchova – 
Etnický původ 
vnitřní situace v zemích východního bloku 
(krizové projevy) 
charakteristika západních zemí (na příkladech) 
krize sovětského impéria a "perestrojka" 
obnova demokracie ve východní Evropě a 
"sametová revoluce" 
rozpad Československa, vznik České republiky 
Česká republika na přelomu tisíciletí 
technika, věda a kultura ve 2.pol. 20.stol., 
evropská integrace, globalizace 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků  
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloţí mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce  
D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí  
D-9-8-04 prokáţe základní orientaci v problémech 
současného světa  
 

 
 

 

4.5.2. OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vzdělávací oblast předmětu     

 postupné formování a rozvíjení občanského profilu ţákŧ 

 orientaci ve významných okolnostech společenského ţivota 

 utváření vztahŧ ţákŧ ke skutečnosti 

 formování vnitřních postojŧ ţákŧ k dŧleţitým oblastem lidského ţivota 

 formování vědomí odpovědnosti za vlastní ţivot 

 vedení k sebepoznávání 

 

Předmět občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6.- 9. ročníku 

1 vyučovací hodinu týdně.  

Vyučující vyuţije všech forem a metod práce k tomu, aby ţák dosáhl poţadovaných kompetencí. 

 

Formy a metody realizace 

 výuka probíhá v kmenových učebnách 

 vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěţe, 

testy, dramatizace, projekty, video, PC 

 beseda 

 dotazníky – interview 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 
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 vybírají a vyuţívají vhodné zpŧsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších 

celkŧ, nalézají souvislosti 

 získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

Učitel 

 vede ţáky k ověřování dŧsledkŧ 

 poskytuje metody, při kterých ţáci docházejí k objevŧm, řešením a závěrŧm 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

 tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s ním 

a umí nalézt řešení 

 umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

Učitel  

 klade otevřené otázky 

 umoţňuje volný přístup k pomŧckám          

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

 umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

 komunikují na odpovídající úrovni 

 umí vyuţívat ke komunikaci vhodné technologie  

Učitel  

 vzbuzuje zájem o náměty, názory, zkušenosti ţákŧ 

 vede ţáky k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 podněcuje ţáky k argumentaci 

 vytváří příleţitosti pro komunikaci mezi ţáky 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

 umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají 

 upevňují dobré mezilidské vztahy  

 umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Učitel  

 hodnotí ţáky zpŧsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok 

 vede ţáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  

Kompetence občanské 

Ţáci  

 znají legislativu a obecné morální zákony a dodrţují je 

 respektují názory ostatních 

 formují si volní a charakterové rysy 

 zodpovědně se rozhodují podle dané situace 

Učitel  

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 vede ţáky k prezentaci jejich myšlenek a názorŧ 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Učitel  

 dodává sebedŧvěru 

 napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

 vede ke správnému zpŧsobu pouţívání techniky a vybaven 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
6. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

učivo výstupy 

rodina ano či ne, manţelství 
naše škola – ţivot ve škole, práva a povinnosti 
ţákŧ, společná pravidla a normy; vklad vzdělání 
pro ţivot 
Průřezové téma: Výchova demokratického 
občana – Občanská společnost a škola 

naše obec, region, kraj – dŧleţité instituce, 
zajímavá a památná místa, významní rodáci, 
místní tradice; ochrana kulturních památek, 
přírodních objektŧ a majetku 

naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; 
zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 
významné osobnosti; státní symboly, státní 
svátky, významné dny 

VO-9-1-10  posoudí a na příkladech doloţí přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování 
cílů v rodině, ve škole, v obci 

 
VO-9-1-01 objasní účel důleţitých symbolů našeho státu 
a způsoby jejich pouţívání 

 
VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

učivo výstupy 

lidská práva – základní lidská práva, práva 
dítěte 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv  
a svobod 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

učivo výstupy 

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

VO-9-2-01 objasní, jak můţe realističtější poznání 
a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu 
ţivota 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

učivo výstupy 

vztahy mezi lidmi –  mezilidská komunikace; 
konflikty v mezilidských vztazích, problémy 
lidské nesnášenlivosti 

zásady lidského souţití – morálka a mravnost, 
pravidla chování; dělba práce a činností, výhody 
spolupráce lidí 

lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly 
mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení muţŧ a ţen; lidská solidarita, pomoc 
lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti 

kulturní ţivot – rozmanitost kulturních projevŧ, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní 
instituce; masová kultura, prostředky masové 
komunikace, masmédia 
víra a náboţenství 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování  
a aktivně proti němu vystupuje 
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých ţivotních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloţí význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své moţnosti, jak 
můţe v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak 
pomoci v situacích ohroţení a obrany státu 
VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 
VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní 
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ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

právní základy státu – znaky státu, typy a formy 
státu, státní občanství ČR 
význam a formy voleb do zastupitelstev 
principy demokracie – znaky demokratického 
zpŧsobu rozhodování a řízení státu 

Průřezová témata:  

Výchova demokratického občana - 

Občan, občanská společnost a stát  

Formy participace občanů v občanském a 
politickém ţivotě 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování  

 

lidská práva – základní lidská práva, práva 
dítěte v dokumentech; poškozování lidských 
práv, šikana, diskriminace 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 
VO-9-4-04 vyloţí smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat kaţdodenní ţivot občanů 
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu řízení 
státu pro kaţdodenní ţivot občanů 
VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

učivo výstupy 

mezinárodní spolupráce – ekonomická, 
politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, 
její výhody; významné mezinárodní organizace 
(Evropská unie, NATO, OSN aj.) 

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimţ má vztah ČR, posoudí 
jejich význam ve světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a 
účasti v zahraničních misích 

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 
VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí 
VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně 
z ní vybírá akce, které ho zajímají 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

učivo výstupy 

majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné 
a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 
hospodaření s penězi, majetkem a rŧznými 
formami vlastnictví 

 
 

 
 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 
VO-9-3-02 dodrţuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům v hospodaření s penězi 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

učivo výstupy 

vnitřní svět člověka – vnímání, proţívání, 
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 
druhých lidí, sebehodnocení;  
osobní rozvoj – osobní vlastnosti, dovednosti a 
schopnosti, charakter; temperament, vrozené 
předpoklady, ţivotní cíle a plány, 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překáţek  
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
vhodně koriguje své chování a jednání   
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9. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

učivo výstupy 

právní řád České republiky  

protiprávní jednání  

právo v kaţdodenním ţivotě – význam 
právních vztahŧ; dŧleţité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva 
spotřebitele; styk s úřady 

 
 

 
 
 

VO-9-4-08 dodrţuje právní ustanovení, která se 
na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování 
VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů  
při postihování trestných činů 
VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede jejich příklady 
VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání 
VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důleţitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manţelství 
VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

učivo výstupy 

evropská integrace – podstata, význam, 
výhody; Evropská unie a ČR 

globalizace – projevy, klady a zápory; 
významné globální problémy včetně válek 
a terorismu, moţnosti jejich řešení 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
kaţdodenní ţivot občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i moţných způsobů jejich uplatňování 
VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady  

 
 
 
 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 
překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

učivo výstupy 

výroba, obchod, sluţby – jejich funkce a 
návaznost 
principy trţního hospodářství – nabídka, 
poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata 
fungování trhu;  
peníze – funkce a podoby peněz, formy placení 

 

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
sluţeb, uvede příklady jejich součinnosti 
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících 
vyloţí podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáţe 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

učivo výstupy 

právní základy státu – Ústava ČR; sloţky 
státní moci, jejich orgány a instituce, obrana 
státu 
státní správa a samospráva – orgány a 
instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
sloţek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 
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mezinárodní spolupráce – ekonomická, 
politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, 
její výhody; významné mezinárodní organizace 
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

 
 

 
 
 
 

a zápory 
VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní 
příčiny i moţné důsledky pro ţivot lidstva 
VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady moţných projevů a způsobů   
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
v regionu 
VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní 
roli ozbrojených sil České republiky při zajišťování 
obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 

 

Probíráno v předmětu pracovní činnosti v 9. ročníku: 
Výstup: VO-9-3-03 

 na příkladech ukáţe vhodné vyuţití rŧzných nástrojŧ hotovostního a bezhotovostního placení, uvede 
příklady pouţití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

Učivo:  
   peníze – funkce a podoby peněz, formy placení 

 
 

ETICKÁ VÝCHOVA - doplňující vzdělávací obor 

Obsahové, organizační a časové vymezení: 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova tvoří následující témata: 

1. Mezilidské vztahy a komunikace. 

2. Dŧstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 

3. Pozitivní hodnocení druhých. 

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémŧ a úkolŧ. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 

5. Komunikace citŧ. 

6. Interpersonální a sociální empatie. 

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěţivosti. Sebeovládání. Řešení konfliktŧ. 

8. Reálné a zobrazené vzory. 

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 

10. Prosociální chování ve veřejném ţivotě. Solidarita a sociální problémy. 

 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

učivo výstupy 

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; 
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; 
význam daní 
nejčastější právní formy podnikání 

banky a jejich sluţby -  aktivní a pasivní 
operace, úročení, pojištění, produkty finančního 
trhu pro investování a pro získávání prostředkŧ 

 
 

VO-9-3-02sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné 
a jednorázové příjmy a výdaje, zváţí nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti, dodrţuje zásady hospodárnosti a 
vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi 
VO-9-3-07 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  
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké sluţby 
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je vyuţít 
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Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří: 

 Etické hodnoty 

 Sexuální zdraví 

 Rodinný ţivot 

 Duchovní rozměr člověka 

 Ekonomické hodnoty 

 Ochrana přírody a ţivotního prostředí 

 Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

 

Vzdělávací obor umoţňuje zároveň rozvíjet čtenářskou gramotnost – porozumění textŧm, posouzení spolehlivosti  

a platnosti informací a jejich vyuţití v ţivotě. 

Mezipředmětové vztahy: 

- Český jazyk a literatura -  Etická výchova navazuje na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a 

tvořivé činnosti s literárním textem  

- Cizí jazyk -  rozvíjí učivo pravidla komunikace v běţných kaţdodenních situacích 

- Člověk a společnost -  ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje etická výchova na učivo naše škola, 

obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského souţití, podobnost a odlišnost lidí, osobní 

rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva  

- Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis - navazuje na učivo ţivotní styl a ochrana přírody a ţivotního 

prostředí  

- Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova - navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, 

pocitŧ, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování komunikačních účinkŧ 

- Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví - navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy souţití, 

změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, zdravý zpŧsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující zdraví a jejich 

prevence a osobnostní a sociální rozvoj 

 

Etická výchova ţáka vede především: k navázání a udrţování uspokojivých vztahŧ, k vytvoření si pravdivé 

představy o sobě samém, k tvořivému řešení kaţdodenních problémŧ, k formulaci svých názorŧ a postojŧ na 

základě vlastního úsudku s vyuţitím poznatkŧ z diskuse s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorŧ při vytváření 

vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémŧ a souvislostí 

moderního světa. 

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova u ţáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní 

prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým 

posouzením a vyvozením závěrŧ pro praktický ţivot, samostatnost při hledání vhodných zpŧsobŧ řešení problémŧ, 

správné zpŧsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorŧm a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do 

situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. 

Časová dotace 

Předmět etická výchova je vyučován jako samostatný předmět v 9. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. 

 

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

 Výuka probíhá v kmenových učebnách, popřípadě v učebně s interaktivní technikou 

 vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěţe, 

testy, dramatizace, projekty, video, PC 

 beseda 

 exkurze 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 vybírají a vyuţívají vhodné zpŧsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších 

celkŧ, nalézají souvislosti 

 získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

Učitel 

 vede ţáky k ověřování dŧsledkŧ 

 poskytuje metody, při kterých ţáci docházejí k vlastním řešením a závěrŧm 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

 tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s ním 

a umí nalézt řešení 

 umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

Učitel  

 klade otevřené otázky 

 zadává prakticky vyuţitelné problémové úlohy  

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

 umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

 komunikují na odpovídající úrovni 

 umí vyuţívat ke komunikaci vhodné technologie  

Učitel  

 vzbuzuje zájem o náměty, názory, zkušenosti ţákŧ 

 vede ţáky k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 podněcuje ţáky k argumentaci 

 vytváří příleţitosti pro komunikaci mezi ţáky 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

 umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají 

 upevňují dobré mezilidské vztahy  

 umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Učitel  

 hodnotí ţáky zpŧsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok 

 vede ţáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  

Kompetence občanské 

Ţáci  

 znají legislativu a obecné morální zákony a dodrţují je 

 respektují názory ostatních 

 formují si volní a charakterové rysy 

 zodpovědně se rozhodují podle dané situace 

Učitel  

 vede ţáky k prosociálnímu chování 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 vede ţáky k prezentaci jejich myšlenek a názorŧ 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
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Učitel  

 dodává sebedŧvěru 

 vede ke správnému zpŧsobu pouţívání techniky a vybavení 

 

 

 

 

KOMUNIKACE 

učivo výstupy 

otevřená komunikace – úrovně komunikace, 
zásady verbální komunikace, komunikační 
chyby, dialog, komunikace ve ztíţených 
podmínkách 
aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, 
zpŧsob a nácvik aktivního naslouchání 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním 
pro potřeby druhých a přiměřeně situaci  
 

DŦSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY 

učivo výstupy 

úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje 
lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality 
člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtíţných 
situacích, občanská zralost 
jedinečnost a identita člověka – rozvoj 
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj 
sebeovládání a morálního úsudku, 
selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, 
radost a optimismus v ţivotě 

EV-9-1-02 respektuje velikost a dŧstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé 
sebevědomí  
EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ 

učivo výstupy 

asertivní chování – přijatelný kompromis, 
konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, poţádání o 
laskavost, stíţnost, otázka po dŧvodu, realizace 
svých práv, řešení konfliktu 
obrana před manipulací – asertivní techniky – 
manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik 
fair play – zdravá soutěţivost, dodrţování 
pravidel hry, asertivita a prosociálnost  
v soutěţivých situacích, prosociálnost a sport 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním 
chováním, neagresivním zpŧsobem obhajuje svá práva 
 
 
EV-9-1-05 rozlišuje manipulační pŧsobení médií a identifikuje 
se s pozitivními prosociálními vzory 

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY 

učivo výstupy 

pozitivní vzory versus pochybné idoly – 
senzibilizace pro rozlišování vzorŧ, vliv reálných 
vzorŧ, prosociální vzory ve veřejném ţivotě, 
vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorŧ a 
vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k 
autoritě 
podpora pozitivního působení televize a médií 
– nabídka pozitivních vzorŧ v médiích, kritický 
přístup k pŧsobení médií, eliminace vlivu agrese, 
zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci 
médii, média a volný čas 
já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl 

EV-9-1-09 se rozhoduje uváţlivě a vhodně v kaţdodenních 
situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémŧ 
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4.6. ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémŧ spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje ţákŧm 

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktŧm a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ 

pro lepší pochopení a vyuţívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běţném ţivotě. 

V této vzdělávací oblasti dostávají ţáci příleţitost poznávat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně 

propojeny, pŧsobí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je zaloţeno i pochopení dŧleţitosti udrţování 

přírodní rovnováhy pro existenci ţivých soustav i člověka, včetně moţných ohroţení plynoucích z přírodních 

procesŧ, z lidské činnosti a zásahŧ člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření 

otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorŧm), kritického myšlení a logického uvaţování. 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiţ jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým 

činnostním a badatelským charakterem výuky umoţňují ţákŧm hlouběji porozumět zákonitostem přírodních 

procesŧ, a tím si uvědomovat i uţitečnost přírodovědných poznatkŧ a jejich aplikací v praktickém ţivotě. Zvláště 

významné je, ţe při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si ţáci osvojují i dŧleţité dovednosti. Jedná 

se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet 

a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevŧ, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat  

z nich závěry. Ţáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesŧ, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky 

mého ţivota, postoje, zodpovědný ţivot, mé 
schopnosti a společnost, zdravý zpŧsob ţivota, 
autonomie a konformita 

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST 

učivo výstupy 

iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik 
tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti 
ve školním prostředí a v rodině, psychická a 
fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství 
iniciativa ve ztíţených podmínkách – pozitivní 
formulace problému, pomoc neznámému 
člověku, veřejná osobní angaţovanost 
uplatnění komplexní prosociálnosti – bída 
světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, 
vztah k menšinám, vyuţití prosociálnosti  
v multikulturní společnosti, pozitivní vztah  
k diverzitám  

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtíţných sociálních situacích 
EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémŧm, v kontextu své 
situace a svých moţností přispívá k jejich řešení 
EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty rŧzných ţivotních situací 
 
 
 
 

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

etické hodnoty – zdroje etiky, osobní 
odpovědnost, smysl ţivota, aplikace mravních 
zásad a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 
duchovní rozměr člověka – obrana proti 
sektám, tolerance k lidem s jiným světovým 
názorem, informace o rŧzných světonázorech 
ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s 
penězi, zájem o otázky národního hospodářství, 
vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení 
ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a zpŧsobilosti, které rozvíjejí 
mezilidské vztahy 
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(Jak? Proč? Co se stane, jestliţe?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací 

nebo praktické problémy, vyuţívat poznání zákonitostí přírodních procesŧ pro jejich předvídání či ovlivňování. 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech ţáci postupně poznávají sloţitost a mnohotvárnost skutečnosti, 

podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních  

zdrojích a vlivy lidské činností na stav ţivotního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající  

v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování dŧleţitých místních i globálních ekosystémŧ a uvědoměle 

vyuţívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany ţivotního prostředí a principŧ udrţitelného rozvoje. 

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehoţ významnou součástí je i uvědomování si pozitivního 

vlivu přírody na citový ţivot člověka, utváří - spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním - také 

vzdělávání zeměpisné, které navíc umoţňuje ţákŧm postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a ţivota 

lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu 

zachování celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na 

vzdělávací oblast člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibliţuje přírodovědné poznávání ţákŧm  

1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, 

člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 

 zkoumání přírodních faktŧ a jejich souvislostí s vyuţitím rŧzných empirických metod poznávání 

(pozorování, měření, experiment) i rŧzných metod racionálního uvaţování 

 potřebě klást si otázky o prŧběhu a příčinách rŧzných přírodních procesŧ, které mají vliv i na ochranu 

zdraví, ţivotŧ, ţivotního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 

odpovědi 

 zpŧsobu myšlení, které vyţaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více 

nezávislými zpŧsoby 

 posuzování dŧleţitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 

vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrŧ 

 zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémŧm, k vlastnímu zdraví i zdraví 

ostatních lidí 

 porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a ţivotního prostředí 

 uvaţování a jednání, která preferují co nejefektivnější vyuţívání zdrojŧ energie v praxi, včetně co nejširšího 

vyuţívání jejích obnovitelných zdrojŧ, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy 

 utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 

ohroţujícími ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí lidí 

 

4.6.1. FYZIKA 

Obsahové, organizační a časové vymezení: 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

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

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

 vede k vytváření a ověřování hypotéz 

 učí ţáky zkoumat příčiny přírodních procesŧ, souvislosti a vztahy mezi nimi 

 směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmŧ a odborné terminologie 
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 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvaţování 

 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět  

o v 6. ročníku jednu hodinu týdně  

o  v 7., 8. a 9. ročníku 1+1 hodina týdně, disponibilní hodina je pouţita na posilování rozvoje 

kompetencí ţákŧ 

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

o výuka probíhá v odborné učebně fyziky 

o frontální výuka s demonstračními pomŧckami 

o skupinová práce (s vyuţitím pomŧcek, přístrojŧ a měřidel, odborné literatury) 

o samostatné pozorování 

o exkurze (v případě zájmu) 

o vyuţití informací z internetu a jiných informačních kanálŧ 

 

Ţáci jsou poučeni o dodrţování bezpečnostních a hygienických předpisŧ. 

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

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

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

kardiostimulátor 

zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel vede ţáky: 

 k vyhledávání, třídění a propojování informací 

 k pouţívání odborné terminologie 

 k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

 k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

Ţák: 

 vyhledává, třídí, propojuje a systematizuje informace, vyuţívá je k učení 

 pouţívá obecně uţívané termíny, značky, symboly 

 propojuje do širších celkŧ poznatky z rŧzných vzdělávacích oblastí 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

 zadává takové úkoly, při kterých se ţáci učí vyuţívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 

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

Ţák: 

 Vyhledává informace k řešení problému, nachází společné a odlišné znaky 

 Myslí kriticky, pracuje s chybou, volí řešení a to obhajuje 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

 vede ţáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

 k respektování názorŧ druhých, k diskusi a argumentování 

 k vyuţívání informačních a komunikačních prostředkŧ 
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Ţák: 

 zapojuje se do diskuse, argumentuje, obhajuje svŧj názor 

 vyuţívá informační a komunikační kanály pro komunikaci s okolím 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

 vyuţívá skupinového a inkluzivního vyučování, vede ţáky ke spolupráci při řešení problémŧ 

 navozuje situace vedoucí k posílení sebedŧvěry ţákŧ, pocitu zodpovědnosti 

 vede ţáky k ochotě pomoci 

Ţák: 

 přispívá k utváření příjemné atmosféry ve třídě 

 přispívá k diskusi v malé skupině i celé třídě 

Kompetence občanské 

Učitel: 

 vede ţáky k šetrnému vyuţívání energie 

 k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojŧ v podmínkách ČR 

 Ţák: 

 vyuţívá poznatky například při pouţívání elektrospotřebičŧ (stand-by reţim) 

 sleduje rozvoj obnovitelných i neobnovitelných zdrojŧ energie 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

 vede ţáky k dodrţování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

 vede ţáky k efektivitě práce 

Ţák: 

 chová se efektivně při organizaci své práce a dodrţuje pravidla bezpečnosti práce 

 

FYZIKA 

 

6 ROČNÍK – DOTACE:  1 HODINA TÝDNĚ POVINNÝ 
 

STAVBA LÁTEK 

učivo výstupy 

stavba a vlastnosti látek definuje a uvede příklady skupenství látek 

 

ČÁSTICE 

učivo výstupy 

Brownŧv pohyb, difuze 
 
 

F-9-1-02 - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, ţe 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí  

 

VLASTNOSTI LÁTEK 

učivo výstupy 

elektrické a magnetické vlastnosti látek, vyuţití 
gravitační síly Země (vodováha, olovnice) 

ukáţe příklady gravitačních, elektrických a magnetických 
vlastností látek 
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VELIČINY 

učivo výstupy 

veličiny: značky + jednotky (převody jednotek)-
délka, hmotnost, čas, objem, hustota, teplota 
 
 
 

F-9-1-03 - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty. 
F-9-1-04 - vyuţívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 
F-9-1-01 - změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důleţité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 1 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

POHYB TĚLES 

učivo výstupy 

pohyby: rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, 
křivočarý 
 
 
 

F-9-2-01 - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 
F-9-2-02 - vyuţívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

SÍLA, TLAK 

učivo výstupy 

síla, účinek síly na tělesa, skládání sil, gravitační 
síla, třecí síla, nakloněná rovina, Newtonovy 
pohybové zákony,        jednoduché stroje-páka, 
kladky, kladkostroj, kolo na hřídeli(otáčivé účinky 
síly),těţiště 
tlak 

F-9-2-03 - změří velikost působící síly 
F-9-2-04 - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 
F-9-2-05 - vyuţívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předpovídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 
F-9-2-06- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

 

MECHANICÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŦ 

učivo výstupy 

mechanické vlastnosti kapalin: Pascalŧv zákon, 
hydraulické zařízení, hydrostatický tlak a síla, 
Archimédŧv zákon, chování těles v kapalině, 
hustoměr 
Mechanické vlastnosti plynŧ: atmosférický tlak, 
měření tlaku v plynech, vyuţití atmosférického 
tlaku 

F-9-3-01 - vyuţívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů 
F-9-3-02 - předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní 

 

OPTIKA 

učivo výstupy 

Optika: 
Zdroje světla, rychlost šíření světla,IR a UV 
záření, stín, zatmění Slunce a Měsíce, zákon 
lomu,zákon zákon odrazu, zobrazení zrcadly, 
čočkami, rozklad bílého světla optickým 
hranolem 
 

F-9-6-07 - vyuţívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla 
při řešení problémů a úloh 
F-9-6-08 - rozhodne ze znalosti rychlostí světla 
ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat 
ke kolmici, či od kolmice, a vyuţívá této skutečnosti 
při analýze průchodu světla čočkami 

 
8. ROČNÍK – DOTACE 1 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

PRÁCE, ENERGIE 

učivo výstupy 

práce, výkon, příkon, účinnost 
energie -formy, energetické zdroje: konvenční, 
obnovitelné-stav, vývoj 
úspory energie /materiály, atd/ 

F-9-4-01 - určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 
F-9-4-02 - vyuţívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 
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F-9-4-03 - vyuţívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

 

TEPLO 

učivo výstupy 

Teplo: 
změna skupenství látek, Jouleŧv pokus, šíření 
tepla, tepelné motory 
 

F-9-4-04 - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 
F-9-4-05 - zhodnotí výhody a nevýhody vyuţívání 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na ţivotní 
prostředí 

 

ZVUK 

učivo výstupy 

Zvuk: 
vznik, šíření látkou (rychlost, frekvence, hlasitost)  
Machovo číslo, odraz zvuku, echolokace 

F-9-5-01 - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku, 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro 
šíření zvuku 
F-9-5-02 - posoudí moţnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na ţivotní prostředí 

 

ELEKTŘINA 

učivo výstupy 

elektrický obvod 
rozdělení látek: vodič, nevodič, polovodič 
základní veličiny: U, I, R 
elektrolýza, zdroje U 
Ohmŧv zákon pro část obvodu 
sériové a paralelní zapojení spotřebičŧ 
příkon, práce elektrických sil 

F-9-6-01 - sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu. 
F-9-6-02 - rozliší stejnoměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 
F-9-6-03 - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 
F-9-6-04 - vyuţívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 1 + 1  HODINA TÝDNĚ POVINNÝ 
 

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS 

učivo výstupy 

elektromagnetická indukce 
princip funkce některých el. zařízení: cívka, 
elektromotor, atd. 
polovodiče 
 

F-9-6-05 - vyuţívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 
F-9-6-06 - zapojí správně polovodičovou diodu 

 

ATOMY A ZÁŘENÍ 

učivo výstupy 

Bohrŧv model atomu 
jaderné síly 
radioaktivita a její vyuţití 
jaderná elektrárna 

uvede příklady aplikace a vyuţití radioaktivity 

 

ASTRONOMIE 

učivo výstupy 

Astronomie: 
definice 
tělesa ve vesmíru: prach aţ galaktické nadkupy 
(popis, vznik, vývoj) 
pozorování vesmíru 

F-9-7-01 - objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců 
planet kolem planet 
F-9-7-02 - odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 
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4.6.2. CHEMIE 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět  

v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně  

 

Vzdělávání v předmětu chemie: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

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

a jejich reakcí s vyuţíváním jednoduchých chemických pokusŧ  

 učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovata zdŧvodňovat chemické jevy 

 učí poznatky vyuţívat k rozvíjení odpovědných občanských postojŧ  

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

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

 

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

 frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními 

 nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupŧ  

 práce ve skupinách 

 demonstrační pokusy 

 vyuţití počítačových her (programŧ) 

 vyuţití informací, které poskytuje internet 

 

Rozdělení ţákŧ do skupin, počet skupin a počet ţákŧ ve skupině je omezen vybavením školy pomŧckami. Vţdy je 

kladen dŧraz na dodrţování zásad bezpečné práce a postupŧ v souladu s platnou legislativou. 

 

Pravidla dodrţování bezpečnosti práce, se kterými jsou ţáci při úvodu do obsahu učiva seznámeni jsou pro ně  

i vyučujícího závazné. 

  

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

 matematika - chemické výpočty 

 zeměpis – surovinové zdroje chemického prŧmyslu 

 přírodopis – význam zelených rostlin, ţivotní prostředí, zdraví 

 fyzika – vlastnosti látek 

 

Předmětem prolínají prŧřezová témata, dŧraz je kladen na zodpovědnost kaţdého jedince za své zdraví 

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

ţivotního prostředí (Enviromentální výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

 vede ţáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich 

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

a jejich vysvětlení 

 vede ţáky ke správnému pouţívání chemických termínŧ, symbolŧ a značek 

 dává ţákŧm moţnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusŧ 

Ţáci: 

 pozorují a popisují přeměny látek, charakterizují podmínky přeměny, vysvětlují a popisují změny látek 
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 pouţívají odbornou terminologii, značky a symboly 

 na základě pozorování formulují závěry a výsledky pokusŧ 

 aplikují a vyuţívají znalosti příbuzných věd  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

 předkládá problémové situace související s učivem chemie 

 dává ţákŧm moţnost volit rŧzné zpŧsoby řešení 

 dává moţnost obhajovat svá rozhodnutí 

 vede ţáky k promýšlení pracovních postupŧ praktických cvičení 

 vede ţáky k nacházení příkladŧ chemických dějŧ a jevŧ z běţné praxe, k vysvětlování jejich chemické 

podstaty 

 klade dŧraz na aplikaci poznatkŧ v praxi 

Ţáci: 

 řeší problémové situace, jednotlivě i v pracovních skupinách 

 hledají vhodné zpŧsoby řešení  

 respektují názor spoluţáka, obhajují svŧj názor a spolupracují 

 plánují pracovní postupy a dodrţují stanovené postupy 

 pozorují a popisují chemické jevy v praktickém ţivotě 

 pouţívají pracovní návyky v praxi 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

 vede ţáky ke správnému uţívání chemických symbolŧ a značek 

 podněcuje ţáky k argumentaci 

 zadává takové úkoly, při kterých mohou ţáci navzájem komunikovat  

Ţáci: 

 pouţívají chemické názvy, značky a symboly 

 argumentují a obhajují svŧj názor 

 tolerují a uznávají názor spoluţákŧ, tvoří společné závěry 

 plánují postup při společném řešení úloh 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

 zadává úkoly, při kterých mohou ţáci spolupracovat 

 podněcuje ţáky ke smysluplné diskusi  

 vytváří situace, při kterých se ţáci učí respektovat názory jiných 

Ţáci: 

 společně řeší zadané úlohy  

 diskutují o moţných postupech a řešení úkolŧ 

 respektují odlišný názor nebo postoj spoluţáka 

Kompetence občanské 

Učitel: 

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

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

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

problémy, respektovat poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí 

 vede ţáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

Ţáci: 

 dodrţují pravidla bezpečné práce s chemickými látkami, řídí se pokyny učitele a řádem chemické učebny 

 respektují pravidla slušného chování 

 chrání ţivotní prostředí, seznamují se ekologickými problémy 

 chápou význam třídění odpadŧ, seznamují se s první pomocí, znají dŧleţitá telefonní čísla (150,155, 158  

a 112) 
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Kompetence pracovní 

Učitel: 

 vede ţáky k bezpečnému a účinnému pouţívání materiálŧ, nástrojŧ a vybavení 

 vyţaduje dodrţování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých  

a ochrany ţivotního prostředí/  

 zadává úkoly tak, aby ţáci byli schopni vyuţít poznatkŧ v běţné praxi   

Ţáci:  

 bezpečně manipulují s nástroji a laboratorním sklem 

 dodrţují stanovená pravidla bezpečnosti práce 

 šetří materiál i vybavení chemické učebny 

 udrţují čistotu na pracovním místě a v celé učebně 

 neomezují a nekazí práci spoluţákŧm 

 

 

CHEMIE 

 

  8. ROČNÍK – DOTACE:  2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

LÁTKY  

učivo výstupy 

látky, jejich vlastnosti,  skupenství, rozpustnost, 
chemické děje   

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

 

POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

učivo výstupy 

bezpečnost práce v laboratoři, při pokusech a 
v běţném ţivotě 
nebezpečné látky – H-věty, P-věty, piktogramy a 
jejich význam 
mimořádné události – havárie chemických 
provozŧ, úniky nebezpečných látek 
Průřezová témata: Enviromentální výchova – 
Lidské aktivity a problémy 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 
běţně pouţívanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; 
posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se 
kterými zatím pracovat nesmí 
CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

 

SMĚSI A ROZTOKY 

učivo výstupy 

směsi rŧznorodé  
roztoky a  sloţení roztokŧ 
oddělování sloţek směsí 
 
 
 
 
 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 
CH-9-2-02 vypočítá sloţení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného sloţení 
CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 
CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování sloţek směsi o známém sloţení; uvede 
příklady oddělování sloţek v praxi 

 

VODA 

učivo výstupy 

voda – její druhy, čistota vody 
 
Průřezová témata: Enviromentální výchova –
Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a pouţití 
CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění   
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VZDUCH 

učivo VÝSTUPY 

vzduch – sloţení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 
Průřezová témata: Enviromentální výchova –
Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění  

 

ATOM, MOLEKULA, IONTY 

učivo výstupy 

atom, molekula 
elektronový obal a jeho změny v chemických 
reakcí 

CH-9-3-01 pouţívá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

 

CHEMICKÉ PRVKY  

učivo výstupy 

chemické prvky 
 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy uţívá ve správných souvislostech 

 

PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŦ 

učivo výstupy 

periodická soustava prvkŧ – skupiny a periody 
protonové číslo 

CH- 9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich moţné vlastnosti  

 

CHEMICKÉ SLOUČENINY 

učivo VÝSTUPY 

chemické sloučeniny CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy uţívá ve správných souvislostech   
určí počet atomů ve vzorci molekuly 

 

CHEMICKÁ VAZBA 

učivo výstupy 

chemická vazba 
 
 

zná pojem elektronegativita 
umí vyhledat elektronegativitu prvku  
v PSP 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

učivo výstupy 

chemické reakce 
 
 
 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důleţitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich  
vyuţívání   

 

ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI 

učivo výstupy 

zákon zachování hmotnosti 
 
 

umí zformulovat zákon zachování hmotnosti 
CH-9-4-02 přečte chemické rovnice  a s vyuţitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu 
CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

 

UHLOVODÍKY 

učivo výstupy 

uhlovodíky 
 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a pouţití 
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DERIVÁTY UHLOVODÍKŦ 

učivo výstupy 

deriváty uhlovodíkŧ 
 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede   
jejich zdroje, vlastnosti a pouţití 

 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

učivo výstupy 

  halogenidy 
 
 

umí vysvětlit pojem halogenid 
zná pravidla názvosloví halogenidŧ 
zná význam a uţití NaCl 

 

OXIDY 

učivo výstupy 

oxidy 
 
 
 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a pouţití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na ţivotní 
prostředí 

 

KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŦ 

učivo výstupy 

kyselost a zásaditost roztokŧ 
 
 
 
 
 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a pouţití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na ţivotní 
prostředí 
CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na ţivotní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze 
předcházet 
CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady  uplatňování neutralizace v praxi 

 

KYSELINY 

učivo výstupy 

kyseliny 
 
 
 
 
 

umí vysvětlit pojem kyselina 
zná pravidla názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin 
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a pouţití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na ţivotní 
prostředí  
umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 

HYDROXIDY 

učivo výstupy 

hydroxidy 
 
 
 
 
 

umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) 
zná pravidla názvosloví hydroxidŧ 
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a pouţití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na ţivotní 
prostředí. 
zná zásady bezpečné práce s hydroxidy a umí                 
poskytnout první pomoc při poleptání 

 

NEUTRALIZACE 

učivo výstupy 

neutralizace 
 
 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady  uplatňování neutralizace v praxi 
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9. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

SOLI 

učivo výstupy 

soli umí vysvětlit pojem sŧl 
zná pravidla názvosloví solí 
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 
CH-9-5-01 porovná vlastnosti a pouţití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných zástupců těchto látek na ţivotní 
prostředí. 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

učivo výstupy 

redoxní reakce 
typy chemických reakcí 
chemické rovnice 
základní chemické výpočty: 
látkové mnoţství 
molární hmotnost 
hmotnostní zlomek 
koncentrace roztoku 
klasifikace chemických reakcí 
faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
chemie a elektřina    

zná pojmy oxidace, redukce 
zná princip koroze a zpŧsob ochrany kovŧ před korozí 
CH-9-2-02 vypočítá sloţení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného sloţení 
CH-9-2-03vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 

 

ENERGIE 

učivo výstupy 

energie 
 
 

CH-9-6-02 zhodnotí uţívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv  jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy 

 

PŘÍRODNÍ LÁTKY 

učivo výstupy 

přírodní sloučeniny:  
sacharidy, tuky, bílkoviny a vitamíny 
 
 
 
 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktech biochemického 
zpracování, především bílkovinách, tucích a sacharidech 
CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 
CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitamínů 

 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

učivo výstupy 

chemie v ţivotě člověka 
chemický prŧmysl v ČR 
prŧmyslová hnojiva 
tepelně zpracovávané materiály 
léčiva a návykové látky 
Průřezová témata: Enviromentální výchova-
Vztah člověka k prostředí 

CH-9-7-01 zhodnotí vyuţívání  prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udrţitelného rozvoje na Zemi 
CH-9-7-02 aplikuje znalost o principech hašení poţárů na 
řešení modelových situací z praxe 
CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a vyuţívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na ţivotní prostředí a zdraví 
člověka 
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4.6.3. PŘÍRODOPIS 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 

Vzdělávání v předmětu přírodopis: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytuje ţákŧm prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktŧm 

 umoţňuje poznat přírodu jako systém, jehoţ součásti jsou vzájemně propojeny, pŧsobí na sebe a ovlivňují 

se  

 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvaţování 

 učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém ţivotě 

 vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na 

přírodních zdrojích 

 seznamuje ţáky se stavbou ţivých organismŧ 

 

Předmět přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a  9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu, v interaktivní učebně (ev. v terénu) 

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

 frontální výuka s vyuţitím demonstračních pomŧcek 

 skupinová práce s vyuţitím přírodnin, pracovních listŧ, odborné literatury 

 individuální formy výuky (referáty) 

 přírodovědné vycházky s pozorováním (terénní výuka) 

 krátkodobé projekty 

 vyuţití výukových programŧ na PC 

 laboratorní práce a praktická cvičení 

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

chemie: ochrana ţivotního prostředí (chemické znečištění), chemické vlastnosti minerálŧ a hornin, herbicidy, 

pesticidy, insekticidy 

fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak 

zeměpis: rozšíření ţivočichŧ a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci  

 vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí přírodopisné informace  

 pouţívají k vyhledávání informací rŧzné zdroje (internet, odbornou literaturu, časopisy) 

 osvojují si a zdokonalují pozorovací schopnosti ţivé a neţivé přírody 

Učitel vede ţáky 

 k vyhledávání, třídění a propojování informací  

 ke správnému pouţívání odborné terminologie 

 k nalézání souvislostí 

 k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 

 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

 učí se problémy spojené s přírodním prostředím pojmenovat, analyzovat je, získávat k nim informace  

a navrhovat řešení 
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Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje více postupŧ při řešení 

 zařazuje metody, při kterých ţáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrŧm a vyhodnocují získaná fakta 

 navozuje problémové situace z oblasti přírodního prostředí, kdy se ţáci učí problémy řešit 

 vede ţáky k samostatnému pozorování chování a jednání lidí souvisejících se zdravím a zdravým ţivotním 

stylem a jejich hodnocením 

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 komunikují mezi sebou, vyjadřují své myšlenky a názory v písemné i mluvené formě 

 respektují názory druhých 

 

Učitel 

 vede ţáky k formulování svých myšlenek a hypotéz v písemné i mluvené formě 

 umoţňuje prezentaci práce ţákŧ, ţáci mají moţnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 

hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

 učí se spolupracovat ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné a tvŧrčí atmosféry ve skupině 

 učí se schopnosti sebekontroly 

Učitel 

 navozuje situace vedoucí k posílení sebedŧvěry ţákŧ, pocitu zodpovědnosti 

 rozděluje úkoly ve skupině 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 podporuje integraci ţákŧ do třídních kolektivŧ, netoleruje neúctu, xenofobií a rasistické názory 

Kompetence občanské 

Ţáci 

 respektují názory ostatních 

 formují si volní a charakterové rysy 

Učitel 

 vede ţáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí, ochranou vlastního 

zdraví i zdraví svých blízkých 

 uvádí a vysvětluje na příkladech nutnost ochrany přírodního a ţivotního prostředí 

 učí ţáky bezpečné orientaci a pohybu v terénu, chování za mimořádných situací, poskytování první pomoci 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 jsou vedeni k efektivnímu organizování vlastní práce 

 vyuţívají pro svá pozorování příslušné pomŧcky a laboratorní techniku 

Učitel 

 vede ţáky k dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty  

a s ţivými přírodninami 

 vede ţáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 zadává úkoly tak, aby ţáci měli moţnost si práci sami zorganizovat, navrhnout postup a časový rozvrh  

 vyţaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech a zodpovědný přístup k zadaným úkolŧm 
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PŘÍRODOPIS 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 1 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

ŢIVOT NA ZEMI 

učivo výstupy 

projevy ţivota a význam ţivota 
podmínky ţivota 
rozmanitost přírody 
vztahy mezi organismy 
Průřezové téma:  
Environmentální výchova: 
Základní podmínky ţivota 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky ţivota, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů  
P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi  
P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

 

ZKOUMÁME PŘÍRODU 

učivo výstupy 

jak zkoumáme přírodu 
mikroskop 
 

rozliší základní metody zkoumání přírody 
zná přístroje slouţící k poznávání přírody 
pouţívá mikroskop a zhotoví mikroskopický preparát 

 

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŢIVOTA 

učivo výstupy 

buňka: 
rostlinná a ţivočišná buňka 
pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy 
jednobuněčné a mnohobuněčné organismy 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
ţivočichů a bakterií a objasní funkci základních organel  
P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) rostlin a ţivočichů  

 

PŘEHLED ORGANISMŦ 

učivo výstupy 

soustava organismŧ, význam a zásady třídění 
organismŧ 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do 
říší a niţších taxonomických jednotek  

 

VIRY A BAKTERIE  

učivo výstupy 

viry 
bakterie 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běţného ţivota význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka  

 

SINICE, HOUBY, LIŠEJNÍKY, ŘASY  

učivo výstupy 

sinice 
houby – bez plodnic (charakteristika, pozitivní  
a negativní vliv na člověka a ţivé organismy) 
houby – s plodnicemi (stavba, výskyt, význam, 
zásady sběru, konzumace a první pomoci při 
otravě houbami) 
lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam 
řasy 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé  
a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků  
P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výţivy hub 
a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích  
P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků  

 

ZOOLOGIE - JEDNOBUNĚČNÍ A BEZOBRATLÍ ŢIVOČICHOVÉ  

učivo výstupy 

prvoci 
ţahavci 
ploštěnci 
hlísti  
měkkýši 
krouţkovci 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů  
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, 
určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
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členovci: 
pavoukovci 
      korýši 
vzdušnicovci - hmyz 
ostnokoţci 
(stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla, vývoj, systém a vývin ţivočichŧ, rozšíření, 
význam a ochrana ţivočichŧ) 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování ţivočichů v přírodě, 
na příkladech objasní jejich způsob ţivota a přizpůsobení 
danému prostředí 
P-9-4-04 zhodnotí význam ţivočichů v přírodě 
a pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se ţivočichy  

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA  

učivo výstupy 

společenstva organismŧ 
ekosystém 
člověk zasahuje do přírody 
ochrana přírody 
 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní 
základní princip existence ţivých a neţivých sloţek 
ekosystému 
P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na ţivotní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému  

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 

učivo výstupy 

laboratorní práce 
 
 
 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody  
P-9-8-02 dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce  
a chování při poznávání ţivé  
a neţivé přírody  

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ZOOLOGIE - STRUNATCI  

učivo výstupy 

strunatci: 
kruhoústí 
paryby 
ryby 
obojţivelníci 
plazi 
ptáci 
(stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla, vývoj, systém a vývin ţivočichŧ, rozšíření, 
význam a ochrana ţivočichŧ) 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů  
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, 
určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování ţivočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob ţivota a přizpůsobení danému prostředí 
P-9-4-04 zhodnotí význam ţivočichů v přírodě  
a pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se ţivočichy 

 

BOTANIKA 

učivo výstupy 

přizpŧsobení rostlin ţivotu na souši 
fyziologie rostlin: fotosyntéza, dýchání, rŧst, 
rozmnoţování 
anatomie a morfologie rostlin: stavba a význam 
částí rostlinného těla 
systém rostlin: rostliny výtrusné, nahosemenné 
rostliny, krytosemenné rostliny 
význam rostlin a jejich ochrana 
(poznávání a zařazování běţných druhŧ rostlin, 
jejich vývoj a vyuţití hospodářsky významných 
zástupcŧ) 
 
 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva aţ k jednotlivým 
orgánům 
P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů 
v rostlině jako celku  
P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich vyuţití  
při pěstování rostlin  
P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů  
P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí  
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SPOLEČENSTVA 

učivo výstupy 

společenstva rostlin a ţivočichŧ 
Průřezové téma: 
Environmentální výchova: 
ekosystémy 
 
 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní 
základní princip existence ţivých a neţivých sloţek 
ekosystému 
rozlišuje základní společenstva organismŧ, uvede typické 
příklady rostlin a ţivočichŧ těchto společenstev 

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 

učivo výstupy 

laboratorní práce 
 
 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody  
P-9-8-02 dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody  

 
 
 
8. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 
 

ZOOLOGIE - SAVCI  

učivo výstupy 

savci: 
stavba těla 
systém savcŧ 
savci biomŧ 
etologie – projevy chování ţivočichŧ 
(stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla, vývoj, systém a vývin ţivočichŧ, rozšíření, 
význam a ochrana ţivočichŧ) 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných ţivočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů  
P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny ţivočichů, 
určuje vybrané ţivočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování ţivočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob ţivota a přizpůsobení danému prostředí 
P-9-4-04 zhodnotí význam ţivočichů v přírodě 
a pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se ţivočichy  

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

učivo výstupy 

pŧvod a vývoj člověka (fylogeneze) 
lidská plemena 
buňky, tkáně, orgány 
orgánové soustavy:  
opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací, rozmnoţovací, řídicí (anatomie a 
fyziologie), vyšší nervová činnost, hygiena 
duševní činnosti 
vývin člověka (ontogeneze) 
člověk a zdraví: nemoci, úrazy a prevence – 
příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při 
léčení běţných nemocí, závaţná poranění a ţivot 
ohroţující stavy, epidemie 
ţivotní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí 
a ţivotního stylu na zdraví člověka 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  
P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka  
P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince 
od početí aţ do stáří  
P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běţných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu ţivota  
P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla  

 

GENETIKA  

učivo výstupy 

genetika: dědičnost a proměnlivost organismŧ 
 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního  
a nepohlavního rozmnoţování a jeho význam z hlediska 
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dědičnosti  
P-9-6-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém ţivotě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů  

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ  

učivo výstupy 

laboratorní práce 
 
 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody  
P-9-8-02 dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání ţivé a neţivé přírody  

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 
 

GEOLOGIE – VĚDA O ZEMI  

učivo výstupy 

geologické vědy 
práce geologa v terénu 

rozlišuje základní geologické vědy a má představu o práci 
geologa v terénu 

 
 

STAVBA ZEMĚ 

učivo výstupy 

stavba a vznik Země 
 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země 
na vznik a trvání ţivota  

 

MINERÁLY A HORNINY 

učivo výstupy 

mineralogie: 
krystaly 
fyzikální a chemické vlastnosti nerostŧ 
systém nerostŧ 
petrologie: 
hornina, třídění hornin 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s pouţitím určovacích 
pomůcek 
 

 

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE 

učivo výstupy 

geologické děje: 
vnitřní geologické děje 
vnější geologické děje 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody  

 

PŦDA 

učivo výstupy 

pŧdy – sloţení, vlastnosti a význam pŧdy pro 
výţivu rostlin, její hospodářský význam pro 
společnost, nebezpečí a příklady její devastace, 
moţnosti a příklady rekultivace 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší 
přírodě 

 

HISTORICKÁ GEOLOGIE  

učivo výstupy 

historická geologie: 
vznik a vývoj ţivota na Zemi 
geologické éry, vývoj zemské kŧry 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 
 

 

GEOLOGIE ČR  

učivo výstupy 

geologie ČR: 
geologický vývoj a stavba území ČR 

rozlišuje základní geologické jednotky tvořící území ČR 

 

PLANETA ZEMĚ 
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učivo výstupy 

neţivé sloţky přírody: 
hydrosféra 
atmosféra 
koloběh látek v přírodě 
podnebí a počasí ve vztahu k ţivotu  
      (význam vody a teploty prostředí pro  
      ţivot, ochrana a vyuţití přírodních zdrojŧ,  
význam jednotlivých vrstev ovzduší pro 
      ţivot, vlivy znečištěného ovzduší a 
      klimatických změn na ţivé organismy 
      a na člověka)  
mimořádné události zpŧsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní 
světové katastrofy, nejčastější mimořádné 
přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, 
sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před 
nimi 

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné 
události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy, jejich doprovodné jevy a moţné dopady i ochranu 
před nimi 
P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér země na vznik a 
trvání ţivota  

PŘÍRODNÍ ZDROJE 

učivo výstupy 

přírodní zdroje: 
nerostné suroviny 
fosilní paliva 
zdroje energie 
 

uvede příklady vyuţití nerostných surovin, popíše rozdíly mezi 
obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, uvede jejich 
příklady 
porovná obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
z hlediska jejich pŧsobení na ţivotní prostředí 

 

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE  

učivo výstupy 

regionální geologie orientuje se v základních poznatcích regionální geologie 

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ  

učivo výstupy 

laboratorní práce 
 
 
 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody  
P-9-8-02 dodrţuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání ţivé  
a neţivé přírody  

 

 

 

4.6.4. ZEMĚPIS 

 
Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Ţáci postupně poznávají sloţitost a mnohotvárnost 
skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích  
a vlivy lidské společnosti na stav ţivotního prostředí a na lidské zdraví. Zeměpis navíc umoţňuje ţákŧm postupně 
odhalovat souvislosti přírodních podmínek a ţivota lidí i jejich společenství v blízkém okolí, regionech, na celém 
území ČR, v Evropě i ve světě. 
Studuje interakce mezi člověkem a prostředím v rŧzných podmínkách. Charakteristická je především obsahová  

a metodická šíře, přejímání poznatkŧ rŧzných oborŧ přírodních a sociálních věd a její zájem na budoucím utváření 

vztahŧ mezi lidmi a prostředím. Ţáci si kladou otázky: Kde to je? Jaké to je? Proč je to tam? Jak to vzniklo? Jaký to 

má vliv? Jak by to mělo být uzpŧsobeno vzájemnému uţitku člověka i přírody? Odpovědi na tyto otázky popisují a 

vysvětlují polohu, situaci, vzájemné pŧsobení, územní rozmístění a diferenciaci jevŧ na Zemi. Vysvětlení soudobé 

situace vychází jak ze znalosti historie, tak z přítomnosti. Poznání vývojových trendŧ pak umoţňuje pohled do 

budoucnosti. 

Předmět přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a  9. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. 
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Výuka probíhá v odborné učebně zeměpisu, v interaktivní učebně, v kmenové třídě, eventuelně v terénu. 

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

 frontální výuka s vyuţitím vhodných pomŧcek 

 skupinová práce s vyuţitím pracovních listŧ, odborné literatury 

 individuální formy výuky (referáty) 

 vycházky (terénní výuka) 

 krátkodobé projekty 

 vyuţití výukových programŧ na PC 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Učitel vede ţáka k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 

 potřebě klást si otázky o prŧběhu a příčinách rŧzných přírodních procesŧ, správně tyto otázky formulovat  
a hledat na ně adekvátní odpovědi 

 porozumět souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a ţivotního prostředí. 
 

Kompetence k učení 
 ţák si rozvíjí analytické a syntetické myšlení prostřednictvím učiva se zeměpisným obsahem 
 ţák získává dovednosti potřebné pro práci s mapami a statistickými materiály, pro orientaci v terénu a pro 

zpracování informací pro pohyb v přírodě 
 ţák se učí samostatně vyhledávat informace potřebné k řešení problémŧ, zpočátku podle rejstříkŧ učebnic  

a atlasŧ, později slovníkŧ, vybrané literatury, popř. rŧzných databází 
 ţák se učí řešit problémy, plánovat svou činnost, její cíle, postupy, prostředky, orientovat se mezi mnoţstvím 

informací získaných studiem i experimentální činností a vyvozovat z nich závěry 
 ţák si osvojuje návyky při získávání zeměpisných a interdisciplinárních vědomostí dŧleţitých pro ţivot 

z nejrŧznějších mimoškolních pramenŧ 
 ţák vybírá a vyuţívá pro efektivní učení vhodné zpŧsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje  

a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoţivotnímu učení 
 ţák vyhledává a třídí informace na základě jejich propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu 

učení, tvŧrčích činnostech a praktickém ţivotě 
Kompetence k řešení problémů  
 ţák se učí spolupracovat se spoluţáky při řešení problémŧ a vytvářet si tak kladné osobní postoje k ostatním 

lidem 

 ţák samostatně řeší problémy, volí vhodné řešení, kriticky myslí, činí uváţlivá rozhodnutí, která je schopen 

obhájit  

Kompetence komunikativní 
 ţák se učí obhajovat výsledky své vlastní práce, přiznávat chyby a omyly, komunikovat s lidmi, hledat 

alternativní cesty ke správnému řešení 
 ţák naslouchá promluvám druhých lidí, rozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svŧj názor a vhodně argumentuje 
Kompetence sociální a personální 

 ţák si vytváří si kladné postoje ke vzdělávání především na základě úspěchŧ z vlastní činnosti  

a iniciativy 

 ţák účinně pracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 

základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

Kompetence občanské 

 ţák respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situace 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému  
a psychickému násilí 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje poţadavky na kvalitní ţivotní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udrţitelného rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní 

 ţák přistupuje k výsledkŧm pracovní činnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí a ochrany kulturních  
a společenských hodnot 
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ZEMĚPIS 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

PLANETA ZEMÉ 

učivo výstupy 

planeta Země 

 

 

 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 

podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 

soustavy 

Z-9-2-02 prokáţe na konkrétních příkladech tvar planety 

Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na ţivot lidí a 

organismů 

hodnotí dŧsledky otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu 

Země kolem Slunce 

 

GLOBUS A MAPA  

učivo výstupy 

glóbus a mapa 

 

 

 

Z-9-1-02 pouţívá s porozuměním základní geografickou, 

topografickou a kartografickou terminologii  

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 

v terénu 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování , zobrazování a hodnocení krajiny 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 

pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 

zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 

událostech 

pouţívá plány a rŧzné druhy map 

pouţívá globus jako zmenšený model planety Země 

pomocí zeměpisné sítě určuje geografickou polohu 

 

KRAJINNÁ SFÉRA  

učivo výstupy 

krajinná sféra 

 

 

  

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a 

procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 

podstatnými prostorovými sloţkami v krajině   

Z-9-2-03 rozlišuje  a porovnává sloţky a prvky přírodní 

sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 

rozeznává , pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 

povrchu 

Z-9-2-04 porovnává působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 

lidskou společnost 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské 

části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 

krajinných sloţek a prvků, prostorové rozmístění 
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hlavních ekosystémů (biomů) 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závaţné důsledky 

a rizika přírodních a společenských vlivů na ţivotní 

prostředí 

 

 

AFRIKA 

učivo výstupy 

Afrika 

 

 

 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány, a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní , kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické pojmy 

dokáţe vyhledat nejvýznamnější státy dané oblasti 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

AMERIKA  

učivo výstupy 

 

Amerika   

 

   

 

 

 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány, a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické pojmy 

porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní 

společenské, politické a hospodářské poměry světadílŧ i státŧ 

vyhledává na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního 
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ruchu v jednotlivých regionech 

 

AUSTRÁLIE A ANTARKTIDA  

učivo výstupy 

 

Austrálie 

Antarktida 

 

 

 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány, a 

makroregiony světa podle zvolených kriterií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické  pojmy 

porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní 

společenské, politické  a hospodářské poměry světadílŧ i 

státŧ 

vyhledává na mapách nejvýznamnější oblasti  cestovního 

ruchu v jednotlivých regionech 

 

ASIE 

učivo výstupy 

 

Asie 

 

 

 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány, a 

makroregiony světa podle zvolených kriterií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické  pojmy 

porovnává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní 

společenské, politické  a hospodářské poměry světadílŧ i 
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státŧ 

vyhledává na mapách nejvýznamnější oblasti  cestovního 

ruchu v jednotlivých regionech 

 

8. ROČNÍK – DOTACE: 1+1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

ČESKÁ REPUBLIKA 

učivo výstupy 

Přírodní poměry 

 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy 

určí a dokáţe vyhodnotit geografickou polohu ČR 

určí a vyhledá horopisné celky a říční síť 

charakterizuje podnebí 

zhodnotí stav ţivotního prostředí 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 

v krajině, uplatňuje zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

 

OBYVATELSTVO A SÍDLA  

učivo výstupy 

Obyvatelstvo a sídla 

 

 

 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 

republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a integracích států  

vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v ČR 

vyhledá aktuální demografické údaje 

srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a 

struktuře obyvatelstva ČR se sousedními státy 

 

HOSPODÁŘSTVÍ  

učivo výstupy 

Hospodářství 

 

 

 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 

hospodářský potenciál České republiky v evropském a 

světovém kontextu 

charakterizuje hospodářství ČR v rámci EU  

třídí a zpracovává dostupné geografické informace 

 

KRAJE ČR  

učivo výstupy 

Kraje ČR 

 

 

 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 

moţnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 

místního regionu k vyšším územním celkům 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských aktivit 

dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické pojmy 

z polohopisu i místopisu ČR 
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pouţívá s porozuměním základní geografickou terminologii 

vymezí a lokalizuje místní region 

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 1 + 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

EVROPA 

učivo výstupy 

 

Evropa 

 

Průřezová témata: VME-ES, VME-OES 

 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 

světa 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány, a 

makroregiony světa podle zvolených kriterií, srovnává 

jejich postavení 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 

světa a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvaţuje, jaké změny ve vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

dokáţe na mapě lokalizovat významné geografické pojmy 

vyhledává na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního 

ruchu v jednotlivých regionech 

porovnává státy na základě podobných a odlišných znakŧ 

hodnotí strukturu hospodářství evropských zemí 

 

 

učivo výstupy 

Socioekonomická sféra - opakování učiva a 

a jeho kompletizace  

 

 

 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných kartografických 

produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a 

dalších informačních zdrojů 

Z-9-1-04 vytváří a vyuţívá osobní myšlenková schémata a  

myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, 

pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a 

procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 

organizaci světové populace, její rozloţení, strukturu, 

růst, pohyby a dynamiku růstů a pohybů, zhodnotí na 

vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí 

s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, sloţky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 

světové surovinové a energetické zdroje 
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Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

rozmístění hospodářských aktivit 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace států 

světa na základě podobných a odlišných znaků  

zhodnotí problémy evropské a světové populace, její 

rozloţení a perspektivy dalšího vývoje 

 

 

4.7. UMĚNÍ A KULTURA  

Vzdělávací oblast Umění a kultura umoţňuje ţákŧm jiné neţ pouze racionální poznávání světa a odráţí 

nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, 

umoţňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níţ dochází k socializaci jedince a jeho projekci do 

společenské existence, i jako neoddělitelnou součást kaţdodenního ţivota (kultura chování, oblékání, cestování, 

práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němţ vznikají informace o vnějším a vnitřním 

světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými neţ uměleckými prostředky. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu 

uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému 

dílu a jeho prostřednictvím k sobě samémui k okolnímu světu. 

Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti 

vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. 

V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, 

bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova  

a Výtvarná výchova.  

Na 1. stupni základního vzdělávání se ţáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky  

a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě 

pracovat, uţívat je jako prostředkŧ pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými 

uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem 

rozpoznávat a interpretovat. 

S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Připomínají 

se historické souvislosti a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Inspirací k činnostem se stávají také 

díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. Nalézání vztahŧ mezi 

jednotlivými druhy umění a uplatňování rŧznorodosti výrazových prostředkŧ při hledání variant řešení společně 

zvolených témat umoţňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatkŧ překračujících 

rámec jednotlivých oborŧ a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění 

uměleckému dílu. 

Hudební výchova vede ţáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 

činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich vyuţívání jako svébytného 

prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce 

a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, 

ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost ţáka, především však vedou k rozvoji jeho 

hudebnosti - jeho hudebních schopností, jeţ se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - 

sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými  

a poslechovými. 
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Prostřednictvím těchto činností ţák mŧţe uplatnit svěj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém  

i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své 

pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příleţitost 

„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níţ dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu  

v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návykŧ. Obsahem Instrumentálních činností je 

hra na hudební nástroje a jejich vyuţití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností 

je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní 

vnímání (percepce) znějící hudby, při níţ ţák poznává hudbu ve všech jejích ţánrových, stylových i funkčních 

podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem 

poznávání a proţívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází 

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti ţáka a umoţňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity 

a proţitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak 

přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na zpŧsobu jejího přijímání 

a zapojování do procesu komunikace. 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvŧrčích činnostech - tvorbě, vnímání  

a interpretaci. Tyto činnosti umoţňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, proţívání, představivost, 

fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen 

prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 

Tvŧrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinkŧ) 

zaloţenými na experimentování je ţák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a proţitky a zapojit 

se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umoţňují ţákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl 

jednotlivých smyslŧ na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných 

prostředkŧ pro její vyjádření. Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou ţáka k uvědomování si  

a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. Obsahem 

Ověřování komunikačních účinkŧ jsou činnosti, které umoţňují ţákovi utváření obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých moţností pro uplatnění výsledkŧ vlastní tvorby, 

děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 

 pochopení umění jako specifického zpŧsobu poznání a k uţívání jazyka umění jako svébytného prostředku 

komunikace 

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské existence;  

k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, proţívání  

a představy; k rozvíjení tvŧrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot  

v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k rŧznorodým kulturním hodnotám 

současnosti a minulosti i kulturním projevŧm a potřebám rŧznorodých 

 skupin, národě a národností  

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k moţnosti 

aktivního překonávání ţivotních stereotypŧ a k obohacování emocionálního ţivota 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako zpŧsobu nalézání a vyjadřování 

osobních proţitkŧ i postojŧ k jevŧm a vztahŧm v mnohotvárném světě 
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4.7.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

1. stupeň 

 

Hudební výchova je předmětem vzdělávací oblastí Umění a kultura a jejím nejdŧleţitějším úkolem je seznámit ţáky 

s hudebním uměním našich i světových skladatelŧ a jeho historickým vývojem. Umět rozpoznat jednotlivé prvky děl 

a také se na hudebním umění podílet a získávat tak zkušenosti např.  

s hrou na hudební nástroj, zpěvem, atd. 

 

V tomto předmětu se na prvním stupni ţáci seznamují se základními pravidly správného zpěvu, hlasová hygiena, 

správná práce s hlasem, správné drţení těla, a učí se jiţ rozlišovat zvuk a tón, doprovázet písničky na hudební 

nástroje a vnímat tak rytmus. Všímají si, ţe písničky jsou zapsány jinou abecedou, neţ se pouţívá při psaní textŧ, 

snaţí se o její zápis  

a při poslechu určité melodie se učí tancem a pohybem ztvárnit slyšené tóny. Rozeznají hudbu váţnou i moderní  

a začínají zjišťovat svoje sympatie pro určité styly a ţánry. 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 

 vokální činnost - práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu  

 instrumentální činnost - hra na hudební nástroje a jejich vyuţití při reprodukci a produkci  

 hudebně pohybová činnost - ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty  

 poslechová činnost - aktivní vnímání hudby, poznávání ţánrŧ, stylŧ apod. 

 

Formy realizace: 

Ţáci vyuţívají audiovizuální techniku, interaktivní tabuli a rŧzné dostupné vyučovací pomŧcky, učebnice  

a zpěvníky.  

 

Časová dotace:  

1. - 5. ročník - 1 hodina týdně 

 

Místo realizace: 

 Výuka se realizuje převáţně ve třídách, ale škola také zajišťuje rŧzné hudební koncerty  

a představení. 

Hudební výchova úzce spolupracuje s výtvarnými a pracovními činnostmi, českým jazykem, anglickým jazykem, 

prvoukou, vlastivědou a tělesnou výchovou. 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá v kmenové učebně a v interaktivní učebně. Součástí výuky jsou také výchovné koncerty. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

Ţák 

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

Učitel 

 vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky 

 umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch 

Kompetence k řešení problémů 

Ţák 

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

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje 

 odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

Učitel 

 sleduje při hodině pokrok všech ţákŧ 

 vede ţáky k vzájemnému naslouchání 

Kompetence komunikativní 

Ţák 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 reaguje pohybem na znějící hudbu 

 vyjadřuje pohybem metrum, tempo, dynamiku, směr melodie  

Učitel 

 zajímá se o náměty, názory, zkušenosti ţákŧ 

 vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky 

Kompetence sociální a personální 

Ţák 

 je veden ke kritickému usuzování a posuzování ţánrŧ a stylŧ hudby  

Učitel 

 vede ţáky k vzájemnému naslouchání 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence občanská 

Ţák 

 je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl  

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkŧ 

 

Kompetence pracovní 

Ţák 

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

 

Učitel 

 sleduje při hodině pokrok všech ţákŧ a vede je k uţívání rŧzných nástrojŧ a vybavení 

 vede ţáky k pouţívání obecně známých termínŧ, znakŧ a symbolŧ 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ   

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost), hlasová hygiena 

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 taktu 

intonace – hudební hry (ozvěna) 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
 a rytmicky přesně v jednohlase  
  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

hra na hudební nástroje z Orffova HV-3-1-03 vyuţívá jednoduché hudební nástroje  
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instrumentáře 

rytmizace, hudební hry (ozvěna) 

k doprovodné hře  
 

 

HUDEBNÉ POHYBOVÉ ĆINNOSTI 

učivo výstupy 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

ve 2/4 taktu  

pohybové vyjádření hudby - pantomima 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie  
 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

kvality tónů (délka, síla, barva, výška) 

hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

hudební styly a ţánry (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka) 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónŧ, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby  
 

 

2. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ   

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), 

hlasová hygiena 

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4,3/4 

taktu 

dvojhlas (kánon) 

intonace – hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď) 

záznam vokální hudby – nota jako grafický znak 

pro tón 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
 a rytmicky přesně v jednohlase  
 
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem  
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

hra na hudební nástroje z Orffova 

instrumentáře 

rytmizace, hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď) 

hudební improvizace 

HV-3-1-03 vyuţívá jednoduché hudební nástroje  
k doprovodné hře  
 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby, 

taneční hry se zpěvem 

pohybové vyjádření hudby – pohybová 

improvizace 

 HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie  
 
 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

učivo Výstupy 
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kvality tónů (délka, síla, barva, výška) 
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas a hudební nástroj 
hudební styly a ţánry (hudba pochodová, taneční) 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónŧ, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

 

3. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ  

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu), 

hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu 

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4,3/4 

taktu 

dvojhlas (kánon, lidový dvojhlas) 

intonace, vokální improvizace – hudební hry 

(ozvěna, otázka – odpověď) 

záznam vokální hudby – nota jako grafický znak 

pro tón 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
 a rytmicky přesně v jednohlase  
 
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem  
 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

hra na hudební nástroje z Orffova 

instrumentáře 

rytmizace, hudební hry (ozvěna, otázka – 

odpověď) 

hudební improvizace – tvorba předeher, 

meziher a doher 

 HV-3-1-03 vyuţívá jednoduché hudební nástroje  
k doprovodné hře  
 

 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby 

(dvoudobý, třídobý), taneční hry, lidové tance 

pohybové vyjádření hudby – pohybová 

improvizace a pantomima 

orientace v prostoru- utváření pohybové paměti 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

kvality tónů (délka, síla, barva, výška) 

vztahy mezi tóny – akord 

hudební výrazové prostředky – rytmus, 

melodie, pohyb melodie (vzestupná a sestupná) 

hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

hudební styly a ţánry (hudba pochodová, 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónŧ, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby  
 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální   
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taneční) 

interpretace hudby – slovní vyjádření 

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

pěvecký a mluvní projev - pěvecké  
dovednosti (dýchání, výslovnost nasazení, 
tvorba tónu), hlasová hygiena, dynamicky 
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu 
hudební rytmus - realizace písní ve 2/4 taktu, 
3/4, 4/4 taktu 
dvojhlas - kánon, prodleva, lidový dvojhlas 
intonace a vokální improvizace - durové a 
mollové tóniny, diatonické postupy v tóninách 
(volné nástupy I. III. a V. stupně – Ovčáci 
čtveráci), opěrné písně 
hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď, aj.) 
grafický záznam vokální hudby (čtení  
a zápis rytmického schématu písně, zachycení 
melodie písně pomocí jednoduchého 
grafického vyjádření (např. linky), orientace 
v notovém záznamu, nota jako grafický znak 
pro tón, jednoduchý notový i rytmický zápis 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu vyuţívá získané pěvecké 
dovednosti  

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

hra na hudební nástroje - reprodukce motivŧ, 
témat, jednoduchých skladeb pomocí Orffova 
instrumentáře popř. dalších jednoduchých 
hudebních nástrojŧ 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace - tvorba jednoduchých předeher, 
meziher a doher (tvorba hudebního doprovodu 
např. akcentace těţké doby), hudební hry 
(ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná 
písňová forma (a-b) 
grafický záznam instrumentální melodie - 
rytmické schéma jednoduchého motivu, 
tématu či skladby 

 
HV-5-1-03 vyuţívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché, popřípadě sloţitější hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivŧ skladeb a 
písní  

 
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 
hudební improvizace  

 
 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

taktování, pohybový doprovod znějící 
hudby  - 2/4, 3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet, 
polka 
pohybové vyjádření hudby – pantomima, 
pohybová improvizace, 
orientace v prostoru (pamětné uchování 
tanečních pohybŧ) 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not  
 
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s vyuţitím tanečních 
krokŧ, na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace  
 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI   

učivo výstupy 

hudební výrazové prostředky, hudební 
prvky s výrazovým nábojem - rytmus, 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby  
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melodie, barva, kontrast a gradace, melodie 
vzestupná a sestupná, změny dynamické a 
harmonické 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj - rozvíjení činností z 1. období 
hudební styly a ţánry (hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka,…) 
hudební formy -  malá písňová a velká 
písňová 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je 
to hudba a proč taková je) 

 
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z uţitých 
hudebních výrazových prostředkŧ, upozorní na metrorytmické, 
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny  

 
 

 
5. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

  VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

pěvecký a mluvní projev - pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky 
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu 
hudební rytmus - realizace písní ve 2/4 taktu, 
3/4, 4/4 taktu 
dvojhlas a vícehlas - kánon, prodleva, lidový 
dvojhlas, vícehlasé písně 
(rozvíjení činností z 1. období) 
intonace a vokální improvizace  diatonické 
postupy v tóninách (volné nástupy I., III. a V., 
VIII i spodního V. stupně – opěrné písně 
hudební hry (ozvěna, otázka a odpověď, aj.) 
grafický záznam vokální hudby - čtení  
a zápis rytmického schématu písně, zachycení 
melodie písně pomocí jednoduchého graf. 
vyjádření (např. linky), orientace v notovém 
záznamu, jednoduchý notový i rytmický zápis 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu vyuţívá získané pěvecké 
dovednosti  

 
 
 
 

 
 
 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

hra na hudební nástroje - reprodukce motivŧ, 
témat, jednoduchých skladeb pomocí Orffova 
instrumentáře popř. dalších jednoduchých 
hudebních nástrojŧ 
 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace - tvorba jednoduchých předeher, 
meziher a doher i s vyuţitím tónového 
materiálu písně, 
hudební hry- ozvěna, otázka - odpověď ), 
jednodílná písňová forma  
(a-b), prodleva 
grafický záznam instrumentální melodie - 
rytmické schéma jednoduchého motivu, 
tématu či skladby 

HV-5-1-03 vyuţívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché, popřípadě sloţitější hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivŧ skladeb a 
písní  

 
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 
hudební improvizace  

 
 
 
 
 
 

 

 

 HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 
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taktování, pohybový doprovod znějící 
hudby - 2/4, 3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet, 
polka 
pohybové vyjádření hudby - pantomima 
a pohybová improvizace, 
orientace v prostoru (pamětné uchování 
tanečních pohybŧ) 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not  
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s vyuţitím tanečních 
krokŧ, na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace  

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord) 
 - rytmus, melodie, barva, kontrast a 
gradace, melodie vzestupná a sestupná), 
změny dynamické a harmonické 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj (rozvíjení činností z 1. období) 
hudební styly a ţánry - hudba 
pochodová, taneční, ukolébavka,… 
hudební formy -  malá písňová a velká 
písňová 
interpretace hudby – slovní vyjádření 
(jaká je to hudba a proč taková je) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z uţitých 
hudebních výrazových prostředkŧ, upozorní na metrorytmické, 
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny  

 
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby  
 

 

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA  

 

2. stupeň 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení: 

 

Cílem předmětu je vnímání hudby jako dŧleţité součásti ţivota jedince a celé společnosti, porozumění jejím 

jednotlivým sloţkám, tvořícím mnohdy tak pŧsobivý celek, a vědomosti o její historii i současnosti. 

 

Organizační vymezení výuky hudební výchovy: 

Výuka probíhá v odborné učebně - hudebně. Součástí výuky jsou výchovné koncerty. 

 

Ţáci se učí vnímat hudbu prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných 

aktivit. Cílem předmětu je chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace, pochopení rŧznorodé 

hudební kultury rŧzných národŧ a národností, získávání orientace v širokém spektru hudebních stylŧ a ţánrŧ 

současnosti a minulosti a rozvoj celkové hudebnosti ţákŧ.  

 

Formy realizace: 

Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílŧ vzdělávání: samostatná práce, skupinová práce, 

projekty, apod. 

 

Časová dotace: 6. – 9. ročník – 1 hodina týdně 

Místo realizace: V odborné učebně hudební výchovy. Škola také během roku zajišťuje, dle moţností, rŧzné 

hudební akce. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

Kompetence k učení 
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Ţáci 

 podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 

 pouţívají obecně uţívané hudební termíny 

 získané znalosti propojují do souvislostí 

Učitel 

 vede ţáky k vyhledávání, shromaţďování, třídění, porovnávání informací 

 k pouţívání odborné terminologie 

 k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a vyuţití v praxi 

 k vyuţívání vlastních zkušeností a poznatkŧ z jiných předmětŧ  

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci 

 na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící  

skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují,  

hledají spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané  

hudebním dílem 

 samostatně a kriticky přemýšlejí  

 ţákŧm je předkládán dostatek námětŧ k samostatnému zpracování a řešení problémŧ  

 při zadání úkolu ţáci rozpoznají problém a hledají nejvhodnější zpŧsob řešení 

Učitel 

 vede ţáky ke správným zpŧsobŧm řešení problémŧ 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

Ţáci 

 při práci ve skupině dokáţe ţák vyjádřit svŧj názor, vhodnou formou ho obhájit  

a tolerovat názor druhých 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

 zajímá se o náměty a názory ţákŧ 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci 

 efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

 ţáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých 

spoluţákŧ ¨ 

 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodrţovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu 

práce 

Učitel 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch  

Kompetence občanské 

Ţáci 

 respektují názor druhých 

 chrání a oceňují naše kulturní tradice 

 aktivně se zapojují do kulturního dění 

Učitel 

 vytváří prostor pro ţáky, aby reflektovali společenské dění 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence pracovní 

Ţáci 

 při samostatné práci jsou ţáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţují 

vymezená pravidla  
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 ţáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 

Učitel 

 vyţaduje dodrţování dohodnuté kvality, postupŧ a termínŧ 

 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

Vokální činnosti – správné nasazení tónu,   
práce s dechem, frázování, dvojhlas – kánon, 
zpěv lidových písní, jednohlasý zpěv, 
reprodukce tóŧ 
 

HV-9-1-02 - uplatňuje získané pěvecké dovednosti  
a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běţném 
ţivotě, zpívá podle svých dispozic intonačně čistě  
a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe ocenit 
kvalitní vokální projev druhého 

  

 

INSTRUMENTÁLNÍ DOVEDNOSTI  

učivo výstupy 

Instrumentální dovednosti (improvizace na 
Orffŧv instrumentář) 
Vokální činnosti 

HV-9-1-01 - vyuţívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

 

HUDEBNÍ NAUKA 

učivo výstupy 

Noty, pomlky, tóny, stupnice, takty 
Vokální a instrumentální improvizace, orientace 
v notovém záznamu vokální skladby 
 

HV-9-1-03 - reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace 

 

HUDEBNÍ NÁSTROJE 

učivo výstupy 

Hudební nástroje a sloţení orchestru 
Hudebně výrazové prostředky 
Poslech odpovídajících skladeb 
 
 

HV-9-1-06 - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
uţité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě 
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako  
k logicky utvářenému celku 

 

HISTORIE HUDBY 

učivo výstupy 

Pravěk a starověk hudby 
 

HV-9-1-08 - vyhledává souvislosti mezi hudbou  
a jinými druhy umění 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

Vokální činnosti – nasazení tónu, frázování, 
práce s dechem 

 hlasová hygiena, mutace 

 intonace akordu dur a moll 

 zpěv lidových a umělých písní 

 vícehlasý zpěv 

 diatonické postupy v durových a 
mollových tóninách 

HV-9-1-02 - uplatňuje získané pěvecké dovednosti  
a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v běţném 
ţivotě, zpívá podle svých dispozic intonačně čistě  
a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáţe ocenit 
kvalitní vokální projev druhého 

 

IMPROVIZACE  
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učivo výstupy 

Improvizace jednoduchých melodií na Orffŧv 
instrumentář 
Improvizace rytmického doprovodu 
 

HV-9-1-03 - reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace 

 

HUDEBNÍ NAUKA 

učivo výstupy 

Předvětí, závětí, motiv, téma 
Polyfonie, homofonie, kánon 
Stupnice, tónina durová a mollová 
 
 

HV-9-1-06 - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
uţité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě 
a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako  
k logicky utvářenému celku 

 

LIDOVÁ HUDBA 

učivo výstupy 

Lidová píseň, písňová forma 
Notový záznam hudby 

HV-9-1-04 - realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů  
a ţánrů 

 

HISTORIE HUDBY 

učivo výstupy 

Gotika, renesance –práce s poslechem 
 
 
 

HV-9-1-07 - zařadí na základě individuálních schopností  
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové 
a stylové příslušnosti s dalšími skladbami 

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

HUDEBNÍ STYLY 

učivo výstupy 

Orientace v notovém záznamu písně, skladby 
Písně z pop hudby, probíraných slohových 
období 

HV-9-1-04 - realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů  
a ţánrů 

 

POHYBOVÝ DOPROVOD  

učivo výstupy 

Pohybový doprovod hudby (taktování, pohybová 
improvizace, pantomima) 
 
 

HV-9-1-05 -rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 

 

HISTORIE HUDBY 

učivo výstupy 

Baroko, klasicismus, romantismus – práce s 
poslechem 
Vznik a vývoj pop. hudby 
 
 
 

HV-9-1-07 
Zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 
HV-9-1-08 
Vyhledává souvislosti mezi hudbou  
a jinými druhy umění 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

IMPROVIZACE 
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učivo výstupy 

Improvizace jednoduchých doprovodŧ 
 

HV-9-1-03 - reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, 
provádí jednoduché hudební improvizace 

 

ČESKÉ PÍSNĚ  

učivo výstupy 

České písně, divadla malých forem 
 

HV-9-1-04 - realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů  
a ţánrů 

 

HUDEBNÍ NAUKA 

učivo výstupy 

Orientace v notovém záznamu písně, skladby 
 
 

HV-9-1-06 - orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
uţité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

 

HISTORIE HUDBY 

učivo výstupy 

Hudba 20. století 
Vývoj populární hudby, styly a ţánry populární 
hudby 
 

HV-9-1-07 - zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 
HV-9-1-08 - vyhledává souvislosti mezi hudbou  
a jinými druhy umění 

 

 

 

 

4.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

1. stupeň 

 

Předmět Výtvarná výchova -  oblast Umění a kultura je v RVP dotována 12 hodinami, v našem ŠVP je této 

oblasti věnováno také 12 hodin během vzdělávání na 1. stupni ZŠ. 

Obsahové vymezení předmětu: 

V předmětu výtvarná výchova na prvním stupni základního vzdělání se ţáci prostřednictvím činností 

seznamují s výrazovými výtvarnými prostředky a učí se získávat dovednost v oblastech rŧzných lidských 

činností. 

Časová dotace předmětu výtvarná výchova 

1. ročník - 1 hod. týdně   

2. ročník - 2 hod. týdně  

3. ročník - 1 hodiny týdně  

4. ročník - 1 hod. týdně  

5. ročník - 2 hodiny týdně.  

 

Organizační vymezení: 

Výuka bude probíhat v těchto prostorách 
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 kmenové třídy 

 keramická dílna 

 přímo v terénu 

 ve třídě s interaktivní tabulí 

 specializovaná zařízení (muzeum, galerie, výstavní sály,...) 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují a vyvozují z nich 

závěry pro vyuţití v budoucnosti 

 poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či 

problémy bránící učení 

 naplánují si, jakým zpŧsobem by mohli své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení  

a diskutují o nich 

Učitel 

 vyuţívá učení pomocí napodobování, pŧsobení vzorŧ a příkladŧ 

 dŧkladně poznává kaţdého ţáka a pracuje s jeho moţnostmi a schopnostmi 

 sleduje úspěšnost jednotlivých ţákŧ a oceňuje jejich pokrok 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ţákŧ 

 zařazuje co nejvíc rozmanitých činností 

Kompetence k řešení problému  

Ţáci 

 vyhledávají informace vhodné k řešení problému 

 nacházejí jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

 vyuţívají získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení  

  samostatně řeší problémy 

  volí vhodné zpŧsoby řešení  

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ a řešení 

 potřebné informace systematicky opakuje a procvičuje pomocí rŧzných aktivit 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

Ţáci 

 rozumí rŧzným typŧm obrazových materiálŧ, běţně uţívaných gest a zvukŧ,  

     přemýšlí o nich, reagují na ně a tvořivě je vyuţívají ke svému rozvoji  

 vyuţívají informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 

světem 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých děti spolupracují 

 zadává úkoly, při kterých děti docházejí k objevŧm a řešením a s pomocí učitele nebo sami 

 umoţňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory 

 navozuje ve třídě atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

 učí ţáky obhájit svŧj a názor a poslouchat názor jiných 

Kompetence sociální a personální  

Ţáci 

 účinně spolupracují ve skupině  

 podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňují 

     kvalitu společné práce 

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

vztahŧ 

Učitel 

 vybízí ţáky, aby si sdělovali své pocity, oceňovali se a vzájemně se povzbuzovali 

 vŧči kaţdému ţákovi projevuje očekávání úspěchu 

 zvyšuje sebedŧvěru ţákŧ 

 umoţňuje ţákŧm prezentovat výsledky své práce 

 umoţňuje komunikaci ţákŧ k danému problému 

 dŧsledně vyţaduje dodrţování pravidel 

Kompetence občanské 

Ţáci 

 respektují a oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevují pozitivní postoj k uměleckým 

dílŧm, smysl pro kulturu a tvořivost 

 chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

Učitel 

 zařazuje do ţivota třídy a školy ekologické aktivity 

 zařazuje do ţivota třídy a školy aktivity reprezentující školu 

 ve výuce reflektuje společenské a přírodní dění 

 dŧsledně vyţaduje dodrţování pravidel a hlavních zásad hygieny 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 pouţívají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

 dodrţují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

 vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická pravidla 

 Učitel 

 zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých pracovních činností 

 vede ţáky ke správným zpŧsobŧm uţití materiálŧ, nástrojŧ, techniky a vybavení 

 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem 

poznávání a proţívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází 

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti ţáka a umoţňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity 

a proţitky.  

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) 

nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na zpŧsobu jejího přijímání  

a zapojování do procesu komunikace.  

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvŧrčích činnostech – tvorbě, vnímání  

a interpretaci. Tyto činnosti umoţňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, proţívání, představivost, 

fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen 

prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. 

Tvŧrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinkŧ) 

zaloţenými na experimentování je ţák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a proţitky a zapojit 

se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.  

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které ţákovi umoţňují rozvíjet schopnost rozeznávat podíl 

jednotlivých smyslŧ na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných 

prostředkŧ pro její vyjádření.  

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které ţáka vedou k uvědomování si a uplatňování vlastních 

zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.  

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které ţákovi umoţňují utváření obsahu vizuálně 

obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých moţností pro uplatnění výsledkŧ 

vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k:  

 pochopení umění jako specifického zpŧsobu poznání a k uţívání jazyka umění jako svébytného prostředku 

komunikace  

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení 

se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, proţívání a představy;  

k rozvíjení tvŧrčího potenciálu, kultivování projevŧ a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších 

sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k rŧznorodým kulturním hodnotám současnosti  

a minulosti i kulturním projevŧm a potřebám rŧznorodých skupin, národŧ a národností  

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k moţnosti aktivního 

překonávání ţivotních stereotypŧ a k obohacování emocionálního ţivota  

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako zpŧsobu nalézání a vyjadřování 

osobních proţitkŧ i postojŧ k jevŧm a vztahŧm v mnohotvárném světě  

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

učivo výstupy 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, textury – jejich jednoduché vztahy 
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a 
proměny v ploše  

uspořádání objektů do celků – uspořádání na 
základě jejich výraznosti, velikosti  

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 
vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná 
vyjádření podnětŧ hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětŧ prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly  

smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemŧ, záţitkŧ a představ  
 
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 
  
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události rŧznými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky  
 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru  

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich 
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, 
ilustrace textŧ, volná malba,  

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, zaloţené na smyslovém vnímání)  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností rŧzná vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou 
dosavadní zkušeností  
 
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdŧvodňování; odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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přejatých) v rámci skupin, v nichţ se ţák 
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací  

komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spoluţáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichţ se 
ţák pohybuje (ve škole i mimo školu); 
vysvětlování výsledkŧ tvorby podle svých 
schopností a zaměření 

proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  

 

 
2. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

učivo výstupy 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny 
v ploše 

uspořádání objektů do celků – uspořádání na 
základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření  

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 
vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná 
vyjádření podnětŧ hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětŧ prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly  

smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, tiskoviny, televize, elektronická média, 
reklama  

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemŧ, záţitkŧ a představ  
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události rŧznými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky  
 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar malby a kresby  

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich 
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, 
ilustrace textŧ, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, komiks, fotografie,  

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, zaloţené na smyslovém vnímání)  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností rŧzná vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou 
dosavadní zkušeností  
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdŧvodňování; odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých) v rámci skupin, v nichţ se ţák 
pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spoluţáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichţ se 
ţák pohybuje (ve škole i mimo školu); 
vysvětlování výsledkŧ tvorby podle svých 
schopností a zaměření 

proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  

 
3. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

učivo výstupy 

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 jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření  

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 
vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná 
vyjádření podnětŧ hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětŧ prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly  

 smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, televize, elektronická média, reklama  

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemŧ, záţitkŧ a představ  
 
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 
  
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události rŧznými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky  
 
 
 

 
 
 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar malby a kresby  

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich 
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, 
ilustrace textŧ, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, komiks, fotografie, elektronický 
obraz, reklama  

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, zaloţené na smyslovém vnímání)  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností rŧzná vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou 
dosavadní zkušeností  
 
 
 
 
 
 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření  

a zdŧvodňování; odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených  

a přejatých) v rámci skupin, v nichţ se ţák 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací  

komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spoluţáky, 

rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichţ  

se ţák pohybuje (ve škole i mimo školu); 
vysvětlování výsledkŧ tvorby podle svých 
schopností a zaměření 

proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

Učivo Výstupy 

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 jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření  

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 
vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná 
vyjádření podnětŧ hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětŧ prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly  

smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, televize, elektronická média, reklama  

VV-5-1-01 při vlastních tvŧrčích činnostech pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahŧ (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné)  
 
VV-5-1-02 uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie                      
a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování                     
a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání 
prvkŧ ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  
 
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání                     
k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové              
i prostorové tvorbě  
 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Učivo Výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar malby a kresby  

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich 
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, 
ilustrace textŧ, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, komiks, fotografie, elektronický 
obraz, reklama  

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 
statické, dynamické), hledisko jejich motivace 
(fantazijní, zaloţené na smyslovém vnímání)  

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu                    
k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; 
pro vyjádření nových i neobvyklých pocitŧ a proţitkŧ 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředkŧ                
a postupŧ současného výtvarného umění) 
 
VV-5-1-06 porovnává rŧzné interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace  
 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

Učivo Výstupy 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření              
a zdŧvodňování; odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených              
a přejatých) v  rámci skupin, v nichţ se ţák 

VV-3-1-07 na základě vlastní zkušenosti nalézá                          
a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
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pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací  

komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spoluţáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichţ  
se ţák pohybuje (ve škole i mimo školu); 
vysvětlování výsledkŧ tvorby podle svých 
schopností a zaměření 

proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  

zaměřuje na projevení vlastních ţivotních zkušeností              
i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbliţší sociální vztahy 

 

5. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

Učivo Výstupy 

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 jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření  

reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 
vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná 
vyjádření podnětŧ hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětŧ prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly  

 smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, 
film, televize, elektronická média, reklama  

VV-5-1-06 porovnává rŧzné interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace  
 
 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Učivo Výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar malby a kresby  

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich 
rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, 
ilustrace textŧ, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, komiks, fotografie, elektronický 
obraz, reklama  

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – 

hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, 

statické, dynamické), hledisko jejich motivace 

(fantazijní, zaloţené na smyslovém vnímání)  

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; 
pro vyjádření nových i neobvyklých pocitŧ a proţitkŧ 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředkŧ a 
postupŧ současného výtvarného umění) 
VV-5-1-02 uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie              
a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování                   
a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání 
prvkŧ ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  
 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

Učivo Výstupy 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření              
a zdŧvodňování; odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených        
a přejatých) v rámci skupin, v nichţ se ţák 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních ţivotních zkušeností                 
i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbliţší sociální vztahy 
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pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací  

komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření – v komunikaci se spoluţáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichţ  
se ţák pohybuje (ve škole i mimo školu); 
vysvětlování výsledkŧ tvorby podle svých 
schopností a zaměření 

proměny komunikačního obsahu – záměry 
tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně 
obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  
 

 

 

4.7.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

2. stupeň 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

 pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

 rozvíjí tvŧrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

 přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako zpŧsob poznání a komunikace 

 uţívá rŧzných uměleckých vyjadřovacích prostředkŧ včetně nejnovějších informačních  

a komunikačních technologií 

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

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

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

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá v kmenových třídách, keramické dílně, interaktivní učebně, přímo v terénu nebo ve specializovaném 

zařízení (muzeum, galerie, výstavní sály,…) 

Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

6. a 7. ročník - 2 hodiny týdně 

8. a 9. ročník - 1 hodina týdně 

Mezipředmětové vztahy: 

Výtvarná výchova je úzce spjata s ostatními předměty ve vzdělávací oblasti Umění a kultura (hudební 

výchova a praktické činnosti), dále pak s dějepisem, českým jazykem a zeměpisem. Její prvky je moţné 

vyuţít ve všech vyučovacích předmětech v jakémkoli ročníku. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílŧ vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná 

práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

Kompetence k učení  

Ţáci 

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

své vlastní učení 

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

související s realizací 

Učitel 

 zadává jednotlivé úkoly tak, aby si kaţdý ţák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 
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 vyuţívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

Kompetence k řešení problémů  

Ţáci 

 obdrţí od učitele dostatek námětŧ k samostatnému zpracování a řešení problémŧ souvisejících s výběrem 

výtvarné techniky, materiálŧ a pomŧcek 

 při zadání úkolu rozpoznají výtvarný problém a hledají nejvhodnější zpŧsob řešení 

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

Kompetence komunikativní  

Ţáci 

 při práci samostatné i skupinové dokáţí vyjádřit svŧj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor 

druhých 

Učitel 

 klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci rŧznými formami (písemně, pomocí technických 

prostředkŧ, výtvarnými prostředky,…) 

 dohlíţí na dodrţování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních názorŧ,…) 

Kompetence sociální a personální  

Ţáci 

 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodrţovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 

kvalitu práce 

Učitel 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru a podle potřeby ţákŧm v činnostech pomáhá 

 umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch 

 v prŧběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţákŧ 

Kompetence občanské  

Ţáci 

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

a respektují názor druhých 

 prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěţí  

Učitel 

 podporuje občanské cítění ţákŧ při vytváření propagačních materiálŧ 

Kompetence pracovní  

Ţáci 

 při samostatné práci jsou vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodrţení 

vymezených pravidel 

 vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická pravidla  

Učitel 

 vede ţáky ke správným zpŧsobŧm uţití materiálu, nástrojŧ a vybavení 

 poţaduje dodrţování dohodnuté kvality a postupu práce 

 
 

6. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

učivo výstupy 

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, barvy, 
textury 
uspořádání objektŧ do celkŧ v ploše, objemu, 
prostoru  
vztahy vnímání zrakem a ostatními smysly 

VV-9-1-01  ţák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků  
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
VV-9-1-02  ţák uţívá vizuálně obrazná vyjádření  
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reflexe ostatních uměleckých druhŧ a podnětŧ 
z okolí, kombinace a variace vlastní tvořivosti   

 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů  
z představ a fantazie 
VV-9-1-04  ţák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky jiţ existujících i běţně uţívaných 
vizuálně obrazných vyjádření  

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, fantazie, 
představ i vlastních zkušeností 
typy vizuálně obrazných vyjádření -  hračky, 
objekty, ilustrace textŧ, skulptura, plastika, volná 
malba 

VV-9-1-05 ţák rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného  
i symbolického obsahu  
VV-9-1-07 ţák porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

vytváření osobního postoje a komunikačního 
obsahu díla 
 
 

VV-9-1-08 ţák ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci  

 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

učivo výstupy 

vizuálně obrazné vyjádření, jeho prvky ve 
vztazích a uspořádání - linie, tvary, objemy, 
uspořádání objektŧ do celkŧ v prostoru  
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření a 
jejich odraz ve vlastní tvorbě  
reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 
ostatními smysly – uplatnění mimovizuálních 
podnětŧ při vlastní tvorbě (hudebních, 
dramatických)  
 
 

VV-9-1-01 ţák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků  
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.  
VV-9-1-02 ţák uţívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů  
z představ a fantazie.  
VV-9-1-03 ţák uţívá prostředky pro zachycení jevů  
a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé 
metody uplatňované v současném výtvarném umění  
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 
video, animace.  
VV-9-1-04 ţák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky jiţ existujících i běţně uţívaných 
vizuálně obrazných vyjádření. 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, fantazie, 
vlastních zkušeností 
typy vizuálně obrazných vyjádření -  
reklama, komiks, fotografie 
 

VV-9-1-05 ţák rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného  
i symbolického obsahu  
VV-9-1-07 ţák porovnává na konkrétních příkladech různé 
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 interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

vytváření osobního postoje a komunikačního 
obsahu díla 

VV-9-1-08 ţák ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  

učivo výstupy 

prvky vizuálně obrazového vyjádření – statické 
a dynamické vizuálně obrazné vyjádření 
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly 
smyslové účinky vizuálně obrazových vyjádření 
– umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film… 

VV-9-1-01 ţák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků  
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
VV-9-1-03 ţák uţívá prostředky pro zachycení jevů  
a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé 
metody uplatňované v současném výtvarném umění  
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 
video, animace  

 

UPLATŃOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření představ a osobních 
zkušeností – pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru 
typy vizuálně obrazných vyjádření  – volná 
malba, skulptura, plastika, aj. 
reflexe vizuálně obrazných vyjádření, odraz ve 
vlastní tvŧrčí činnosti  

VV-9-1-05 ţák rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného  
i symbolického obsahu  
VV-9-1-06 ţák interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a proţitků  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

vytváření osobního postoje v komunikaci  
komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření a jeho proměny 
 
 

VV-9-1-07 ţák porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 
VV-9-1-08 ţák ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  

učivo výstupy 

prvky vizuálně obrazového vyjádření – vztahy a 
uspořádání prvkŧ v časovém prŧběhu 
prvky vizuálně obrazového vyjádření – ve 

VV-9-1-01 ţák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
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statickém a dynamickém vyjádření 
smyslové účinky vizuálně obrazových vyjádření 
– umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film… 

představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků  
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
VV-9-1-03 ţák uţívá prostředky pro zachycení jevů  
a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě uţívá některé 
metody uplatňované v současném výtvarném umění  
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, 
video, animace  

 

UPLATŃOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření emocí, představ a 
osobních zkušeností – manipulace s objekty, 
uspořádání prostoru k vyjádření proměn   
typy vizuálně obrazných vyjádření – grafika 
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, jejich 
reflexe a uplatnění ve vlastní tvŧrčí činnosti  

VV-9-1-05 ţák rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného  
i symbolického obsahu  
VV-9-1-06 ţák interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a proţitků  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

vytváření osobního postoj v komunikaci  
komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření a proměny komunikačního obsahu  

VV-9-1-07 ţák porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 
VV-9-1-08 ţák ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 
 

 

 

 

 

4.7.3. VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

Obsahové vymezení předmětu výtvarné činnosti: 

Úkolem volitelného předmětu Výtvarné činnosti je rozvíjení výtvarného cítění ţákŧ, jejich orientace v dějinách 

umění a seznámení s rŧznými druhy výtvarných technik. Vzhledem k technickému zázemíje hlavní váha poloţena 

na seznámení ţákŧ s hlínou, poučení o jejím zpracování a vyzkoušení si některých moţných zpŧsobŧ práce  

s hlínou. Věnujeme se také výtvarným technikám, které se v běţné hodině výtvarné výchovy nemohou pouţívat 

pro svoji větší náročnost (např. suchá jehla, monotyp). 

Předmět se vyučuje v dvouhodinovém bloku jednou za čtrnáct dní. 

Výuka bude probíhat v těchto prostorách 

 kmenové třídy 

 keramická dílna 

 přímo v terénu 

 specializovaná zařízení (muzeum, galerie, výstavní sály,...) 

 

Výtvarné činnosti jsou úzce spjaty s předměty:  

výtvarná výchova, dějepis, český jazyk, hudební výchova 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílŧ vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná 

práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

Kompetence k učení 

Ţáci  

 při teoreticky zaměřených hodinách si vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále vyuţívat pro své 

vlastní učení 

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

související s realizací 

Učitel  

 zadává jednotlivé úkoly tak, aby si kaţdý ţák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 

 vyuţívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci  

 obdrţí od učitele dostatek námětŧ k samostatnému zpracování a řešení problémŧ souvisejících s 

výběrem výtvarné techniky, materiálŧ a pomŧcek 

 při zadání úkolu rozpoznají výtvarný problém a hledají nejvhodnější zpŧsob řešení 

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ 

Kompetence komunikativní 

Ţáci  

 při práci samostatné i skupinové dokáţí vyjádřit svŧj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor 

druhých 

Učitel  

 klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci rŧznými formami (písemně,  pomocí technických 

prostředkŧ, výtvarnými prostředky, ...) 

 dohlíţí na dodrţování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorŧ,...) 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci  

  učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodrţovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 

kvalitu práce 

Učitel  

 dodává ţákŧm sebedŧvěru a podle potřeby ţákŧm v činnostech pomáhá 

 umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch 

 v prŧběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých ţákŧ                           

Kompetence občanské 

Ţáci  

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

 respektují názor druhých 

 prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěţí 

Učitel  

 podporuje občanské cítění ţákŧ při vytváření propagačních materiálŧ 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 při samostatné práci jsou vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení 

 a dodrţení vymezených pravidel  

 vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická pravidla 

Učitel  

 vede ţáky ke správným zpŧsobŧm uţití materiálu, nástrojŧ a vybavení 
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 poţaduje dodrţování dohodnuté kvality a postupŧ 

 

8. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 
 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  

učivo výstupy 

Keramická hlína - zpracování hlíny, vytváření 
objektŧ z hlíny, z plátu, povrchová úprava  
Seznámení s výtvarnými technikami – práce s 
drátem 
Prostorová tvorba – kombinace materiálŧ  
 

VV-9-1-01 ţák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků  
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
VV-9-1-02  ţák uţívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů  
z představ a fantazie 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření představ a osobních 
zkušeností – kresba, fotografie  

VV-9-1-05 ţák rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného  
i symbolického obsahu 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 

vytváření osobního postoje v komunikaci  
a jeho proměny 
 

VV-9-1-07 ţák porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 

 

 

 

9. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNĚ VOLITELNÝ 

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI  

učivo výstupy 

Keramická hlína - výroba objektŧ, výroba 
z plátu, povrchová úprava  
Seznámení s výtvarnými technikami – malba na 
sklo, malba na látku 
Prostorová tvorba – kombinace materiálŧ  
 

VV-9-1-01 ţák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků  
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
VV-9-1-02  ţák uţívá vizuálně obrazná vyjádření  
k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů  
z představ a fantazie 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

učivo výstupy 

prostředky pro vyjádření představ a osobních 
zkušeností – volná malba  

VV-9-1-05 ţák rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného  
i symbolického obsahu  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŦ 

učivo výstupy 
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vytváření osobního postoje v komunikaci  
a jeho proměny 
 

VV-9-1-07 ţák porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své 
postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 

 

4.8. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Zdraví člověka je chápáno jako vyváţený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno 

mnoha aspekty, jako je styl ţivota, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahŧ, kvalita ţivotního 

prostředí, bezpečí člověka atd. Protoţe je zdraví dŧleţitým předpokladem pro aktivní a spokojený ţivot a pro 

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit 

základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, 

zpŧsoby chování), s nimiţ se ţáci seznamují, učí se je vyuţívat a aplikovat ve svém ţivotě. Vzdělávání v této 

vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby ţáci poznávali sami sebe jako ţivé bytosti, aby pochopili 

hodnotu zdraví, zpŧsob jeho ochrany i hloubku problémŧ spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Ţáci se 

seznamují s rŧznými riziky, která ohroţují zdraví v běţných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti  

a zpŧsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru 

odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních ţivotních hodnot,  

o postupné utváření postojŧ k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrŧ je v základním 

vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem ţákŧ o problematiku 

zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást dŧraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace  

v modelových situacích i v kaţdodenním ţivotě školy. Proto je velmi dŧleţité, aby celý ţivot školy byl ve shodě  

s tím, co se ţáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno 

kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později 

přistupuje dŧraz i na větší samostatnost a odpovědnost ţákŧ v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se 

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupŧ ţákŧ k rozvoji i ochraně zdraví. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţákŧ ve vzdělávacích oborech 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti 

Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo vyuţívají (aplikují), a do ţivota 

školy. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede ţáky k aktivnímu rozvoji a  ochraně zdraví v propojení všech jeho sloţek 

(sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah 

vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Ţáci si osvojují zásady zdravého 

ţivotního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém ţivotě i k osvojování účelného chování při ohroţení 

v kaţdodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu 

rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahŧm a je velmi úzce 

propojen s prŧřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Ţáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě  

i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manţelství a rodině, škole a společenství vrstevníkŧ. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání ţákŧ v problematice zdraví směřuje na 

jedné straně k poznání vlastních pohybových moţností a zájmŧ, na druhé straně k poznávání účinkŧ konkrétních 

pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od 
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spontánní pohybové činnosti ţákŧ k činnosti řízené a výběrové, jejímţ smyslem je schopnost samostatně ohodnotit 

úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb  

i zájmŧ, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci rŧzného zatíţení, pro podporu 

zdraví a ochranu ţivota. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání ţákŧv 

proţitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho proţitku 

umocňuje. V tělesné výchově je velmi dŧleţité motivační hodnocení ţákŧ, které vychází ze somatotypu ţáka a je 

postaveno na posuzování osobních výkonŧ kaţdého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání 

ţákŧ podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu rŧstové a genetické předpoklady  

a aktuální zdravotní stav ţákŧ. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá 

diferenciaci činností i hodnocení výkonŧ ţákŧ. Neméně dŧleţité je odhalování zdravotních oslabení ţákŧ a jejich 

korekce v běţných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní 

tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, 

která jsou podle potřeby preventivně vyuţívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny ţáky nebo jsou zadávána 

ţákŧm se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.  

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit ţákŧ III. (příp. II.) zdravotní skupiny a jejich potřebu 

korektivních cvičení zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehoţ obsah vychází z tematického okruhu 

Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové 

nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém ţivot usnadňuje, ale paradoxně 

tím vyvolává uţ v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku 

intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného 

příjmu potravy v nevhodné skladbě, z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních 

vztahŧ atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařŧ, ţe zdravotních oslabení v celé populaci přibývá 

a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší mnoţství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit neţ dítě 

zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede ţáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry  

a rozsahu omezení některých činností. Současně předkládá konkrétní zpŧsoby ovlivňování zdravotních oslabení 

(speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do 

denního reţimu ţákŧ. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků tím, ţe vede ţáky k: 

 poznávání zdraví jako dŧleţité hodnotu v kontextu dalších ţivotních hodnot 

 pochopení zdraví jako vyváţeného stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných 

proţitkŧ z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahŧ 

 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách ţivota na zpŧsobu vlastního jednání  

a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahŧ i na kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co mŧţe zdraví prospět, i na to, co zdraví 

ohroţuje a poškozuje 

 vyuţívání osvojených preventivních postupŧ pro ovlivňování zdraví v denním reţimu, k upevňování 

zpŧsobŧ rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v kaţdé ţivotní situaci i k poznávání  

a vyuţívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahŧ se základními etickými a morálními postoji, s volním 

úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr 

partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.  

 ochraně zdraví a ţivotŧ při kaţdodenních ţivotních situacích i mimořádných událostech a k vyuţívání 

osvojených postupŧ spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve 

škole i v obci 
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4.8.1. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a v 7. ročníku jednu hodinu týdně.  
Tento předmět byl zaveden na základě výchovně vzdělávacích záměrŧ a materiálních podmínek naší školy. 
 
Vzdělávání  je  zaměřeno na: 

 preventivní ochranu zdraví a uplatňování zdravého zpŧsobu ţivota 

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

 na dovednosti odmítat škodlivé látky 

 předcházení úrazŧm 

 získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 

 upevnění návykŧ poskytovat základní první pomoc 

 na orientaci se v konfliktních a krizových situacích 

 uvědomování si základních potřeb a problémŧ rodinného ţivota 

 vypěstování si kultivovaného chování, které povede k navazování zdravých partnerských vztahŧ 

 
Výuka probíhá v kmenových učebnách, v interaktivní učebně. Výuku doplňují besedy, exkurze a návštěvy institucí. 
 
Výchova ke zdraví úzce souvisí s těmito předměty: občanská výchova, tělesná výchova, přírodopis. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Kompetence k učení 
Ţáci jsou vedeni k 

 pochopení dŧleţitosti ochrany zdraví 
 uplatňování základních zásad z oblasti zdravého ţivotního styku ve vlastním denním reţimu 
 dovednosti vyhledávat potřebné informace a vyuţívat je v konkrétních situacích 
 výběru a vyuţívání vhodných zpŧsobŧ, metod pro efektivní učení 
 propojování získaných poznatkŧ do širších celkŧ a nelézání souvislostí 
 hodnocení získaných poznatkŧ, k jejich třídění a vyvozování závěrŧ 

Učitel 
 zajímá se o náměty, názory, zkušenosti ţákŧ 
 zadává úkoly, které vyţadují vyuţití poznatkŧ z rŧzných předmětŧ 
 zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrŧm, řešením sami ţáci 
 sleduje při hodině pokrok všech ţákŧ 

Kompetence komunikativní 
 Ţáci  

 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle  kultivovaně 
 se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat 
 komunikují na odpovídající úrovni 
 umí vyuţívat ke komunikaci vhodné technologie 

Učitel 
 vede ţáky k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu 
 vytváří příleţitosti k interpretaci či prezentaci rŧzných textŧ, obrazových materiálŧ, grafŧ 
 vytváří příleţitosti pro relevantní komunikaci mezi ţáky 

Kompetence sociální a personální 
Ţáci jsou vedení k tomu, aby 

 uměli vyhledávat vhodné informace, pracovat s nimi a umět nalézt řešení 
 uměli kriticky myslet a měli schopnost vhodnou formou hájit svá rozhodnutí a názory 
 uměli spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchali a pomáhali 
 projevovali odpovědné chování v rŧzných situacích, v případě potřeby poskytli pomoc 
 uplatnili osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 

škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledají odbornou pomoc sobě i druhým 
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Učitel 
 zadává úkoly, při kterých mohou ţáci spolupracovat 
 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

Kompetence občanské 
Ţáci 

 znají legislativu, obecné morální zákony a dodrţují je 
 respektují názory ostatních, formují si volní a charakterové rysy 
 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníkŧ 
 zodpovědně se rozhodují podle své situace 
 přijímají odpovědnost za své chování 

Učitel 
 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 umoţňuje, aby ţáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
 zajímá se, jak vyhovuje ţákŧm jeho zpŧsob výuky 

Kompetence pracovní 
Ţáci  

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
 samostatně vyhledávají informace a dále s nimi pracují 

Učitel 
 umoţňuje ţákŧm, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi,… 
 vede ţáky k dodrţování obecných pravidel bezpečnosti 
 vytváří pro ţáky příleţitosti k aplikacím v modelových situacích 

 
Zařazená průřezová témata: 
 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) - 7. ročník 

- sociální a osobnostní rozvoj ţáka  
Multikulturní výchova (MKV) – 7. ročník 

- kulturní diference 
- mezilidské vztahy a kulturní diference 
- princip sociálního smíru a solidarity 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) - 6. ročník 
- globální problémy související se zdravím  

Enviromentální výchova (ENV) – 6. ročník 
- lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí 
- vliv člověka k prostředí 
- vliv prostředí na člověka 

Mediální výchova (MV) - 7. ročník 
- komunikace mezi lidmi 
- reklama 
- závislost na některých médiích 
- nebezpečí mediálních vzorŧ 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŢITÍ 

učivo výstupy 

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, 
láska, partnerské vztahy, manţelství, rodičovství 
 
vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity 
– rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, 
spolek  

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla souţití mezi 
spoluţáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 
 
VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, 
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rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

ZDRAVÍ ZPŦSOB ŢIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

učivo výstupy 

výţiva a zdraví – zásady zdravého stravování, 
pitný reţim, vliv ţivotních podmínek a zpŧsobu 
stravování na zdraví, poruchy příjmu potravy 
 
tělesná a duševní hygiena, denní reţim – 
zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 
otuţování, denní reţim, vyváţenost pracovních  
a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro 
zdraví, pohybový reţim 
 
ochrana před přenosnými chorobami – 
základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, 
nákazy respirační, přenosné potravou, získané  
v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, 
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 
 
ochrana před chronickými nepřenosnými 
chorobami a před úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; 
preventivní a léčebná péče; odpovědné chování 
v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavŧ 
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti,  
v dopravě), základy první pomoci 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí sloţení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky 
 
VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých  
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví 
 
 
VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 
 
VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých moţností a zkušeností  
o aktivní podporu zdraví 
 
VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví  
a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny  
i v nejbliţším okolí 
 

 
7. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

učivo výstupy 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – 
sloţky zdraví a jejich interakce, základní lidské 
potřeby a jejich hierarchie 
 
podpora zdraví a její formy – prevence  
a intervence, pŧsobení na změnu kvality 
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince 
za zdraví, podpora zdravého ţivotního stylu, 
programy podpory zdraví 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah 
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 
VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,  
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého ţivotního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

ZMĚNY V ŢIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

učivo výstupy 

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní  
a společenské změny 
 
sexuální dospívání a reprodukční zdraví – 
zdraví reprodukční soustavy, sexualita jako 
součást formování osobnosti, zdrţenlivost, 
předčasná sexuální zkušenost, promiskuita; 
problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; 
poruchy pohlavní identity 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
 
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními ţivotními cíli; 
chápe význam zdrţenlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

RIZIKA OHROŢUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 



 

                  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola klíč k ţivotu“                                   

Obsah   189 
 

 

 

 

 

4.8.2. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
1. stupeň: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

učivo výstupy 

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, 
relaxační a regenerační techniky překonávání 
únavy, stresových reakcí a posilování duševní 
odolnosti 
 
autodestruktivní závislosti – psychická 
onemocnění, násilí namířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní  
a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky  
a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těţké ţivotní situace a jejich zvládání, 
trestná činnost, dopink ve sportu 
 
skryté formy a stupně individuálního násilí  
a zneuţívání, sexuální kriminalita – šikana  
a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneuţívání 
dětí; kriminalita mládeţe;  
komunikace se sluţbami odborné pomoci 
 
bezpečné chování a komunikace – 
komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, 
nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná 
pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohroţení 
 
dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana 
zdraví při rŧzných činnostech, bezpečnost v 
dopravě, rizika silniční a ţelezniční dopravy, 
vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně 
zvládání agresivity, postup v případě dopravní 
nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 
 
manipulativní reklama a informace – reklamní 
vlivy, pŧsobení sekt 
 
 
 
ochrana člověka za mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál 
a jiné zpŧsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí 

VZ-9-1-10 samostatně vyuţívá osvojené kompenzační  
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím 
 
VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se zneuţíváním návykových látek a ţivotní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a ţelezniční dopravy; aktivně předchází 
situacím ohroţení zdraví a osobního bezpečí; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
 
 
 
 
VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí  
a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi 
 
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování  
a ochrany v modelových situacích ohroţení, nebezpečí  
i mimořádných událostí 
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Tělesná výchova je na 1. stupni vyučována v kaţdém ročníku dvě hodiny týdně, současně se dbá i na tělesné 

a hygienické aktivity během celého týdne, zejména na správné drţení těla. Probíhá v tělocvičně, na hřišti,  

v terénu, sportovním stadionu, na kluzišti a v plaveckém bazénu.  

Výuka plavání je realizována v 1., 2., 3. a 4. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku je finančně podpořena školou (výukové 

lekce a pronájem plaveckého bazénu včetně pomŧcek). 

 

Vzdělávací obsah je dle RVP rozčleněn na 3 tematické okruhy: 

Činnosti ovlivňující zdraví: organizace, cvičení a bezpečnost při TV, hygiena, bezpečnost při přípravě a úklidu 

nářadí a náčiní, vhodné oblečení a obutí, pohybový reţim. 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: prŧpravná cvičení, zvládnutí gymnastických  

a rytmických cvičení, cvičení na nářadích a s náčiními, druhy běhŧ, skokŧ, odrazŧ, hodŧ míčem, základy 

míčových a dalších sportovních her, turistika, plavání, zimní sporty. 

Činnosti ovlivňující pohybové učení: jednání fair play, signály a povely, úcta k individuálním moţnostem 

ostatních, význam sportovních soutěţí ve škole i regionu, spolupráce v týmu, měření a testy výkonŧ.  

Součástí předmětu je dopravní výchova, kde si ţáci upevní a rozvinou získané vědomosti, dovednosti a návyky 

účastníka silničního provozu – chodce i cyklisty, naučí se poznávat vztahy mezi všemi účastníky a uvědomovat 

si je, naučí se bezpečnému chování i v krizových situacích, seznámí se s první pomocí. 

Moţnosti a organizace ve škole: škola soustřeďuje ţáky z několika okolních obcí, má k dispozici dostatečně 

vybavenou tělocvičnu, uţívá obecní hřiště na kopanou, atletické hřiště. 

V hodinách TV se dbá na dostatečnou přípravu organizmu na následující cvičební úkony a pohybové 

dovednosti, ţáci jsou vedeni ke spolupráci a organizování, k hodnocení výkonŧ svých i ostatních. 

Předmět tělesná výchova je úzce spjat s předměty: 

hudební výchova, prvouka, český jazyk, matematika 

V předmětu Tělesná výchova pro I. stupeň je zařazen očekávaný výstup z dopravní výchovy z oblasti Člověk  

a jeho svět: vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodce 

a cyklisty. 

  

Strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel 

 hodnotí ţáky zpŧsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok 

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru 

 sleduje pokrok všech ţákŧ 

Ţák 

 poznává smysl a cíl svých aktivit 

  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel  

 při problémech vede ţáky ke klidné diskusi 

 dodává ţákŧm zdravou sebedŧvěru  

Ţák 

 uvědomuje si pravidla her a soutěţí 
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Kompetence komunikativní 

Učitel 

 hovoří se ţáky o nesportovním chování a jeho dŧsledcích 

Ţák 

 reaguje na smluvené povely a signály 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 kladně hodnotí kaţdé zlepšení jedince i týmu 

Ţák 

 uvědomuje si rozdílnost výkonŧ spoluţákŧ a respektuje je  

Kompetence občanská 

Učitel 

 vede ţáky k ohleduplnosti k ostatním i mimo sport 

Ţák 

 uvědomuje si význam sportu a zdravé ţivotosprávy pro sebe a tím i pro své okolí,  

Kompetence pracovní 

Učitel 

 poţaduje dodrţování bezpečnosti 

 seznamuje ţáky se základními pravidly silničního provozu 

Ţák 

 dodrţuje bezpečnost 

 učí se pouţívat pravidla silničního provozu v praxi 

 

 

 

 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

PŘÍPRAVA KE SPORTOVNÍMU VÝKONU, HYGIENA PŔI TV, BEZPEĆNOST 

učivo výstupy 

význam pohybu pro zdraví 

příprava před pohybovou činností, uklidnění  

po zátěţi, napínací a protahovací cvičení 

    

hygiena při TV- hygiena pohybových činností 

 a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí 

pro pohybové aktivity, bezpečnost při 

pohybových činnostech 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou 
činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti  
 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy  

 

 

ZDRAVOTNÉ ZAMÉŔENÉ ĆINNOSTI 

učivo výstupy 

zdravotně zaměřené činnosti – správné drţení 

těla, správné zvedání zátěţe, prŧpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické vyuţití 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné zpŧsoby drţení těla v rŧzných 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní 
cvičební polohy  

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením  

 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

učivo výstupy 
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kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  
 

 

POHYBOVĚ HRY, SPORTOVNÍ HRY 

učivo výstupy 

pohybové hry – s rŧzným zaměřením, 
netradiční pohybové hry a aktivity, vyuţití hraček  
a netradičního náčiní při cvičení, pohybová 
tvořivost 
základy sportovních her – manipulace s 
míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, prŧpravné hry, 
utkání podle zjednodušených pravidel minisportŧ  
 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností- her, závodů, soutěţí  
 
zásady jednání a chování – fair play 
měření a posuzování pohybových dovedností 
organizace při tv- základní organizace prostoru  
a činností ve známém prostředí 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěţích  

 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely  

k osvojované činnosti a její organizaci  
 

 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

základy atletiky- rychlý běh, motivovaný rychlý 

běh, skok do dálky, hod míčkem 

komunikace v tv- smluvené povely a signály 

 

rozvoj rŧzných forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely  

k osvojované činnosti a její organizaci  

 

GYMNASTIKA 

učivo výstupy 

základy gymnastiky – prŧpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

 
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

hry  na ledě, základní techniky pohybu na 

bruslích 

 

 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely  

k osvojované činnosti a její organizaci 

 
PLAVECKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 
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hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký 

zpŧsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany 

a dopomoci  tonoucímu  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

2. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

PŘÍPRAVA KE SPORTOVNÍMU VÝKONU, HYGIENA PŔI TV, BEZPEĆNOST 

učivo výstupy 

význam pohybu pro zdraví 

příprava před pohybovou činností, uklidnění  

po zátěţi, napínací a protahovací cvičení 

       

hygiena při TV- hygiena pohybových činností 

 a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí 

pro pohybové aktivity, bezpečnost  

při pohybových činnostech 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou 
činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti  
 

 
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy  
 

 

ZDRAVOTNÉ ZAMÉŔENÉ ĆINNOSTI 

učivo výstupy 

zdravotně zaměřené činnosti – správné drţení 

těla, správné zvedání zátěţe, prŧpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické vyuţití 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné zpŧsoby drţení těla  
v rŧzných polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy  
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související  

s vlastním oslabením  

 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

učivo výstupy 

kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

 

 

POHYBOVĚ HRY, SPORTOVNÍ HRY 

Učivo výstupy 

pohybové hry – s rŧzným zaměřením, 
netradiční pohybové hry a aktivity, vyuţití hraček 
a netradičního náčiní při cvičení, pohybová 
tvořivost 
základy sportovních her – manipulace s 
míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, prŧpravné hry, 
utkání podle zjednodušených pravidel minisportŧ 
 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, závodŧ, soutěţí 
 
zásady jednání a chování – fair play 
měření a posuzování pohybových dovedností 
organizace při tv- základní organizace prostoru  

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěţích  
 
 
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci  
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a činností ve známém prostředí 

 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

základy atletiky- rychlý běh, motivovaný rychlý 

běh, skok do dálky, hod míčkem 

komunikace v tv- smluvené povely a signály 

 

rozvoj rŧzných forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  
 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

GYMNASTIKA 

učivo výstupy 

základy gymnastiky – prŧpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

 
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 

hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký 

zpŧsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany 

a dopomoci  tonoucímu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely  

k osvojované činnosti a její organizaci 

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

hry na ledě, základní techniky pohybu 

 na bruslích 

 

 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

3. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

PŘÍPRAVA KE SPORTOVNÍMU VÝKONU, HYGIENA PŔI TV, BEZPEĆNOST 

učivo výstupy 

význam pohybu pro zdraví 

příprava před pohybovou činností, uklidnění 

po zátěţi, napínací a protahovací cvičení 

       

hygiena při TV- hygiena pohybových činností  

a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí 

pro pohybové aktivity, bezpečnost při 

pohybových činnostech 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou kaţdodenní pohybovou 
činnost se zdravím a vyuţívá nabízené příleţitosti  
 

 
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy  

 

 

ZDRAVOTNÉ ZAMÉŔENÉ ĆINNOSTI 

učivo výstupy 
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zdravotně zaměřené činnosti – správné drţení 

těla, správné zvedání zátěţe, prŧpravná, 

kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení a jejich praktické vyuţití 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné zpŧsoby drţení těla v rŧzných 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní 
cvičební polohy  
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související  

s vlastním oslabením  

 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

učivo výstupy 

kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

 

 

SPORTOVNÍ HRY 

učivo výstupy 

základy sportovních her – manipulace s 
míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, prŧpravné hry, 
utkání podle zjednodušených pravidel mini sportŧ 
 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, závodŧ, soutěţí 
 
zásady jednání a chování – fair play 
měření a posuzování pohybových dovedností 
organizace při tv- základní organizace prostoru  
a činností ve známém prostředí 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěţích  
 
 
 
 
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci 

  ATLETIKA 

učivo výstupy 

základy atletiky- rychlý běh, motivovaný rychlý 

běh, skok do dálky, hod míčkem 

komunikace v tv- smluvené povely a signály 

 

rozvoj rŧzných forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 

pohyblivosti, koordinace pohybu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

GYMNASTIKA 

učivo výstupy 

základy gymnastiky – prŧpravná cvičení, 

akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

 
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

učivo výstupy 

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu  

a chování v dopravních prostředcích při přesunu, 

chŧze v terénu, táboření, ochrana přírody 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 
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BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

hry na ledě, základní techniky pohybu na bruslích 

 
 
 

 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 

hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 

základní plavecké dovednosti, jeden plavecký 

zpŧsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany 

a dopomoci  tonoucímu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci 

 
4. ROČNÍK – DOTACE: 2, POVINNÝ 
 

PŘÍPRAVA KE SPORTOVNÍMU VÝKONU 

učivo výstupy 

příprava organismu – příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěţi, napínací 
a protahovací cvičení  
 
 
 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti  
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním 
svalovým oslabením 
 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

učivo výstupy 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – 
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 
doprovodem, základy estetického pohybu, 
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 
tance 
zdravotně zaměřené činnosti – správné drţení 
těla, správné zvedání zátěţe; prŧpravná, 
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení a jejich praktické vyuţití  

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

 

TĚLOCVIČNÉ POJMY 

učivo výstupy 

komunikace v TV – základní tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, závodŧ, soutěţí  

TV-5-1-07 uţívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 
popisu cvičení  
 

 

BEZPEČNOST 

učivo výstupy 

hygiena při TV – hygiena pohybových činností 
a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí 
pro pohybové aktivity 
bezpečnost při pohybových činnostech – 
organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spoluţáka 
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bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomŧcek 

 

SPORTOVNÍ HRY 

učivo výstupy 

pohybové hry – s rŧzným zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity; vyuţití hraček 
a netradičního náčiní při cvičení; pohybová 
tvořivost 
základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou či jiným herním náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, 
spolupráce ve hře, prŧpravné hry, utkání podle 
zjednodušených pravidel minisportŧ 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her 
 
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her 
a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlŧm 
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý 
běh, skok do dálky, hod míčkem 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti  
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  

 

GYMNASTIKA 

učivo výstupy 

základy gymnastiky – prŧpravná cvičení, 
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her  

 
 

TURISTIKA A FAIR PLAY 

učivo výstupy 

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu, 
chŧze v terénu, ochrana přírody 
zásady jednání a chování – fair play, olympijské 
ideály a symboly 
 
 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her 
a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlŧm 
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 

plavání (základní plavecká výuka) – hygiena 
plavání, adaptace na vodní prostředí, základní 
plavecké dovednosti, jeden plavecký zpŧsob 
(plavecká technika), prvky sebezáchrany 
a dopomoci tonoucímu  

 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her 
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spoluţáka  

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

bruslení – hry na ledě, základní techniky pohybu TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
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na bruslích 
 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her 

 
5. ROČNÍK, DOTACE: 2, POVINNÝ 
 

PŘÍPRAVA KE SPORTOVNÍMU VÝKONU 

učivo výstupy 

příprava organismu – příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěţi, napínací 
a protahovací cvičení  
 
 
 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti  
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového reţimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním 
svalovým oslabením 

 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ CVIČENÍ 

učivo výstupy 

zdravotně zaměřené činnosti – správné drţení 
těla, správné zvedání zátěţe; prŧpravná, 
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení a jejich praktické vyuţití  
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – 
kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 
doprovodem, základy estetického pohybu, 
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 
tance  

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

 

TĚLOCVIČNÉ POJMY  

učivo výstupy 

komunikace v TV – základní tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, závodŧ, soutěţí  
zdroje informací o pohybových činnostech  

TV-5-1-07 uţívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 
popisu cvičení  
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; 
samostatně získá potřebné informace 

 

BEZPEČNOST 

učivo výstupy 

hygiena při TV – hygiena pohybových činností 
a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí 
pro pohybové aktivity 
bezpečnost při pohybových činnostech – 
organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomŧcek, 
první pomoc v podmínkách TV  

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spoluţáka 

 

SPORTOVNÍ HRY 

učivo výstupy 

pohybové hry – s rŧzným zaměřením; 
netradiční pohybové hry a aktivity; vyuţití hraček 
a netradičního náčiní při cvičení; pohybová 
tvořivost 
základy sportovních her – manipulace 
s míčem, pálkou či jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, prŧpravné hry, 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her 
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her 
a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlŧm 
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti 
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utkání podle zjednodušených pravidel minisportŧ a soutěţe na úrovni třídy  

 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

základy atletiky – rychlý běh, motivovaný 
vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod 
míčkem 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spoluţáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti  
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  

 

GYMNASTIKA 

učivo výstupy 

základy gymnastiky – prŧpravná cvičení, 
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her  

 

TURISTIKA A FAIR PLAY 

učivo výstupy 

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu 
a chování v dopravních prostředcích při přesunu, 
chŧze v terénu, táboření, ochrana přírody 
 
význam pohybu pro zdraví – pohybový reţim 
ţákŧ, délka a intenzita pohybu  
zásady jednání a chování – fair play, olympijské 
ideály a symboly 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodrţuje pravidla her 
a soutěţí, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlŧm 
a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

bruslení – hry na ledě, základní techniky pohybu 
na bruslích 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her  

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

učivo výstupy 

cyklistika - bezpečnost a chování na silnici 
a na cestách, pravidla silničního provozu 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
reţimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vŧli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti  
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běţném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spoluţáka  

 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

2. stupeň: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět 

V 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. 
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Probíhá v tělocvičně, ve sportovní hale, na hřišti, sportovním stadionu, v terénu, na horách, na kluzišti  

a specializovaných sportovištích. 

Vzdělávání je zaměřeno  

 regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěţe pŧsobené pohybem ve škole 

 rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

 poznávání zdraví jako nejdŧleţitější ţivotní hodnoty 

 rozpoznávání základních situací ohroţujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovednosti jim 

předcházet nebo je řešit 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 poznávají smysl a cíl svých aktivit 

 plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

 pouţívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uţivatele internetu 

Učitel 

 hodnotí ţáky zpŧsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok 

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru 

 sleduje pokrok všech ţákŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci 

 ţáci si uvědomují pravidla her a soutěţí 

 při problémech jsou vedeni ke klidné diskusi, které se účastní i učitel 

 s ţáky se hovoří o nesportovním chování a jeho dŧsledky 

 

Učitel 

 vede ţáky individuálně či ve skupinách k samostatnému řešení problémových úkolŧ a situací při rŧzných 

pohybových činnostech a hrách  

 podporuje zájem o výkonnostní sport a vede k základní znalosti pravidel jednotlivých sportovních odvětví 

 aktivně zapojuje ţáky do soutěţí a turnajŧ 

 rozvíjí schopnost svých ţákŧ k odhalování příčin pohybových nedostatkŧ a zjevných chyb 

Kompetence komunikativní 

Ţáci 

 ţáci reagují na smluvené povely a signály 

 tvoří si vlastní při týmových soutěţích 

 snaţí se o vlastní zorganizování sportovních činností 

 

Učitel 

 vede ţáky k pouţívání jasného a stručného vyjadřování především v herních situacích, ke správné  

a účinné komunikaci mezi sebou navzájem v týmu, s rozhodčím nebo při vedení druţstva 

 inspiruje a pomáhá při rozvíjení vzájemných kontaktŧ a pozitivních vztahŧ se sportovci z jiných škol  

v duchu fair play 

 zapojuje ţáky do prezentace poznatkŧ, záţitkŧ a výsledkŧ získaných při sledování sportovních utkání 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci 

 ţáci si uvědomují rozdílnost výkonŧ spoluţákŧ a respektují je 

 uvědomují si rozdílnost pohlaví ve výkonnosti i výběru sportŧ 

 jsou vedeni ke spolupráci ve skupině 

 spoluţáci i učitel kladně hodnotí kaţdé zlepšení jedince i týmu 
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Učitel 

 podporuje u ţákŧ chování a jednání v duchu fair play, vzájemného respektu a tolerance 

 pozitivně motivuje ke sportovním aktivitám jednotlivé ţáky i celé skupiny a zdŧrazňuje především jejich 

přednosti 

 do pozitivního hodnotového ţebříčku ţákŧ zařazuje snahu o zdravý ţivotní styl s individuálně přiměřenou 

mírou pohybových aktivit, zdravé výţivy, regenerace a relaxace 

 přiměřeně věku a schopnostem ţáky staví do zodpovědných sportovních rolí (kapitán, trenér, rozhodčí aj.) 

Kompetence občanská 

Ţáci 

 ţáci si uvědomují význam sportu a zdravé ţivotosprávy pro sebe a tím i pro své okolí 

 ví o nebezpečí zneuţívání návykových látek 

 jsou vedeni k ohleduplnosti k ostatním i mimo sport 

Učitel 

 vede ţáky ke stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílŧ v rámci rozvoje svých 

pohybových schopností 

 rozvíjí a upevňuje schopnosti a dovednosti poskytnout první pomoc  

 dává ţákŧm prostor při sportovních disciplínách k vytváření rovnocenných druţstev a fair play v soutěţení 

Kompetence pracovní 

Ţáci 

 ţáci ve spolupráci s učitelem upravují sportoviště, nářadí i náčiní 

 snaţí se posuzovat bezpečnost  

Učitel 

 vede k systematické, přesné a pečlivé práci  

 vede k dodrţování instrukcí vyučujících, pravidel jednotlivých sportovních disciplín 

 dbá na bezpečnost při tělovýchovných aktivitách 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

6. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

LEHKÁ ATLETIKA 

učivo výstupy 

LA  ABC; nácvik krátkodobé vytrvalosti; 

prokládané rovinky, stupňované, letmé starty; 

nácvik skoku dalekého, 60 m  měření, opak. skok 

daleký měření; nácvik hodu;  

doplňkově – fotbal, házená, basketbal, baseball, 

florbal. 

 

 

lehká atletika - chápe  a reaguje na jednotlivé povely; zvládá 

nízký start, vyměření rozběhu na skok daleký 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 

z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

zatěţovanými svaly 

 

ŠTAFETA, MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

nácvik štafetových běhŧ, vytrvalost; hod – 

měření; vytrvalost 1500 m – měření.  

doplňkově – fotbal, házená, basketbal, softbal, 

lehká atletika, míčové hry - zvládne rozvrţení sil při 

vytrvalostním běhu. 
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florbal, aerobik. 

 

MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

basketbal, fotbal, házená, florbal. 

doplňkově – softbal, aerobik. 

 

 

míčové hry - zná základní pravidla a ovládá základní 

dovednosti basketbalu, fotbalu, házené a florbalu, chápe krytí 

útočníka s míčem, zvládá základy střelby v klidu  

umí základní kroky aerobiku 

vysvětlí základní rozdíly v pravidlech košíkové a házené 

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

bruslení 

 

 

 

bruslení a lední hokej - zvládá základy bruslení (jízda vpřed, 

zastavení, jízda vzad, jízda v zatáčkách, hry na ledě) 

vyuţití strečinku při bruslení jako prevence proti zranění 

(úrazŧm) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 

GYMNASTIKA, ÚPOLOVÉ HRY 

učivo výstupy 

gymnastika (nácvik, hodnocení) 

fotbal 

úpolové hry 

 

gymnastika 

úpolové hry - chápe význam úpolových her 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich moţné příčiny 

 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

LA ABC, krátkodobá vytrvalost 

skok daleký, 60 m, štafety, hod, vrh 

doplňkově fotbal, házená, ringo, softbal 

in-line bruslení 

 

atletika 

TV-9-3-01 uţívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uţivatele internetu 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

učivo výstupy 

atletický čtyřboj – příprava na soutěţ 

míčové hry, aerobik, tanec, plavání 

úpolové hry 

 

 

 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

LEHKÁ ATLETIKA 
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učivo výstupy 

LA  ABC; nácvik krátkodobé vytrvalosti; 

prokládané rovinky, stupňované, letmé starty; 

nácvik skoku dalekého, 60 m  měření, opak. skok 

daleký měření; nácvik hodu 

doplňkově – fotbal, házená, basketbal, baseball, 

florbal 

lehká atletika - chápe  a reaguje na jednotlivé povely; zvládá 

nízký start, vyměření rozběhu na skok daleký 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou činností 

i uklidnění organismu po ukončení činnosti  

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 

ŠTAFETA, MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

lehká atletika, míčové hry - zvládne rozvrţení sil 

při vytrvalostním běhu 

doplňkově – fotbal, házená, basketbal, softbal, 

florbal, aerobik 

nácvik štafetových běhŧ 

vytrvalost 

hod – měření 

vytrvalost 1500 m – měření. 

 

MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

basketbal, fotbal, házená, florbal, volejbal 

doplňkově – softbal, aerobik 

míčové hry - zná základní pravidla a ovládá základní 

dovednosti basketbalu, fotbalu, házené a florbalu, chápe krytí 

útočníka s míčem, zvládá základy střelby v klidu 

umí základní kroky aerobiku 

vysvětlí základní rozdíly v pravidlech košíkové a házené 

 

LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 

lyţařský výcvik (základní) – 7. ročník 

 

 

 

 

LV- zvládá základy běţeckého a sjezdového lyţování 

(správné nazutí bot do lyţí, navléknutí holí, pohyb  

po rovině, mírně zvlněném terénu, jízda šikmo svahem, 

stoupání do svahu, oboustranný a jednostranný přívrat, 

základní oblouk, hry na lyţích) 

umí se pohybovat bezpečně v zimní krajině 

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

bruslení 

 

 

 

bruslení a lední hokej - zvládá základy bruslení (jízda vpřed, 

zastavení, jízda vzad, jízda v zatáčkách, hry na ledě) 

vyuţití strečinku při bruslení jako prevence proti zranění 

(úrazŧm) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

 

GYMNASTIKA, ÚPOLOVÉ HRY 

učivo výstupy 

gymnastika (nácvik, hodnocení) 

fotbal 

úpolové hry 

gymnastika. 

úpolové hry - chápe význam úpolových her 
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ATLETIKA 

učivo výstupy 

LA ABC, krátkodobá vytrvalost 

skok daleký, 60 m, štafety, hod, vrh 

doplňkově fotbal, házená, ringo, softbal 

in-line bruslení 

 

atletika 

TV-9-3-01 uţívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uţivatele internetu 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

učivo výstupy 

atletický čtyřboj – příprava na soutěţ 

míčové hry, aerobik, tanec, plavání 

úpolové hry 

 

 

 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

 

8. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

SOFTBAL 

učivo výstupy 

softbal 

LA ABC, krátkodobá vytrvalost 

míčové hry, lehká atletika - s přiměřenou vytrvalostí usiluje o 

zlepšení úrovně tělesné zdatnosti a vyuţívá k tomu konkrétní 

postupy 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu druţstva a dodrţuje ji 

 

ŠTAFETA, MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

basketbal, fotbal, házená, florbal, volejbal 

doplňkově – softbal, aerobik 

míčové hry - zná základní pravidla a ovládá základní 

dovednosti basketbalu, fotbalu, házené a florbalu 

chápe krytí útočníka s míčem, zvládá základy střelby v klidu  

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

zatěţovanými svaly 

 

MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

basketbal, fotbal, házená, florbal, volejbal. 

doplňkově – softbal, aerobik. 

míčové hry - zná základní pravidla a ovládá základní 

dovednosti basketbalu, fotbalu, házené a florbalu, chápe krytí 

útočníka s míčem, zvládá základy střelby v klidu  

umí základní kroky aerobiku 

vysvětlí základní rozdíly v pravidlech košíkové a házené 

 

LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 

lyţařský výcvikový kurz (zdokonalovací) – 8.+ 9. LVK - zvládá základy běţeckého a sjezdového lyţování 
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ročník 

přeţití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

(správné nazutí bot do lyţí, navléknutí holí, pohyb 

po rovině, mírně zvlněném terénu, jízda šikmo svahem, 

stoupání do svahu, oboustranný a jednostranný přívrat, 

základní oblouk, základy carvingu, hry na lyţích) 

umí se pohybovat bezpečně v zimní krajině 

 

 

 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

bruslení 

 

 

 

bruslení a lední hokej - zvládá základy bruslení (jízda vpřed, 

zastavení, jízda vzad, jízda v zatáčkách, překládání vpřed i 

vzad, poskoky, hry na ledě) 

vyuţití strečinku při bruslení jako prevence proti zranění 

(úrazŧm) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

GYMNASTIKA, ÚPOLOVÉ HRY 

učivo výstupy 

gymnastika (nácvik, hodnocení) 

fotbal 

úpolové hry 

gymnastika 

úpolové hry - chápe význam úpolových her 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

LA  ABC; nácvik krátkodobé vytrvalosti; 

prokládané rovinky, stupňované, letmé starty; 

nácvik skoku dalekého, 60 m  měření, opak. skok 

daleký měření; nácvik hodu 

doplňkově - fotbal, házená, basketbal, volejbal, 

baseball, florbal. 

lehká atletika - chápe  a reaguje  

na jednotlivé povely, zvládá nízký start, vyměření rozběhu na 

skok daleký,   

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

zatěţovanými svaly  

TV-9-3-01 uţívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uţivatele internetu 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

učivo výstupy 

atletický čtyřboj – příprava na soutěţ 

míčové hry, aerobik, tanec, plavání 

úpolové hry 

 

 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 



 

                  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola klíč k ţivotu“                                   

Obsah   206 
 

9. ROČNÍK – DOTACE: 2 HODINY TÝDNĚ, POVINNÝ 

 

SOFTBAL 

učivo výstupy 

softbal 

LA ABC, krátkodobá vytrvalost 

míčové hry, lehká atletika - s přiměřenou vytrvalostí usiluje o 

zlepšení úrovně tělesné zdatnosti a vyuţívá k tomu konkrétní 

postupy 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu druţstva a dodrţuje ji 

 

ŠTAFETA, MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

basketbal, fotbal, házená, florbal, volejbal. 

doplňkově – softbal, aerobik. 

míčové hry - zná základní pravidla a ovládá základní 

dovednosti basketbalu, fotbalu, házené a florbalu. 

chápe krytí útočníka s míčem, zvládá základy střelby v klidu 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

zatěţovanými svaly  

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového reţimu, některé pohybové činnosti zařazuje 

pravidelně a s konkrétním účelem 

 

MÍČOVÉ HRY 

učivo výstupy 

basketbal, fotbal, házená, florbal, volejbal 

doplňkově – softbal, aerobik 

míčové hry - zná základní pravidla a ovládá základní 

dovednosti basketbalu, fotbalu, házené a florbalu, chápe krytí 

útočníka s míčem, zvládá základy střelby v klidu 

umí základní kroky aerobiku 

vysvětlí základní rozdíly v pravidlech košíkové a házené 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěţe 

 

LYŢAŘSKÝ VÝCVIK 

učivo výstupy 

lyţařský výcvikový kurz (zdokonalovací) – 8. + 9. 

ročník. 

 

 

 

 

LVK - zvládá základy běţeckého a sjezdového lyţování 

(správné nazutí bot do lyţí, navléknutí holí, pohyb 

po rovině, mírně zvlněném terénu, jízda šikmo svahem, 

stoupání do svahu, oboustranný a jednostranný přívrat, 

základní oblouk, základy carvingu, hry na lyţích) 

umí se pohybovat bezpečně v zimní krajině 

 provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

BRUSLENÍ 

učivo výstupy 

bruslení 

 

 

bruslení a lední hokej - zvládá základy bruslení (jízda vpřed, 

zastavení, jízda vzad, jízda v zatáčkách, překládání vpřed i 

vzad, poskoky, hry na ledě) 
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4.8.3. SPORTOVNÍ HRY 

 

 vyuţití strečinku při bruslení jako prevence proti zranění 

(úrazŧm) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 

přírody při sportu 

GYMNASTIKA, ÚPOLOVÉ HRY 

učivo výstupy 

gymnastika (nácvik, hodnocení) 

fotbal 

úpolové hry 

 

gymnastika 

úpolové hry - chápe význam úpolových her 

TV-9-3-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěţi, při rekreačních činnostech 

ATLETIKA 

učivo výstupy 

LA  ABC; nácvik krátkodobé vytrvalosti; 

prokládané rovinky, stupňované, letmé starty; 

nácvik skoku dalekého, 60 m  měření, opak. skok 

daleký měření; nácvik hodu 

doplňkově - fotbal, házená, basketbal, volejbal, 

baseball, florbal 

lehká atletika - chápe  a reaguje 

na jednotlivé povely, zvládá nízký start, vyměření rozběhu na 

skok daleký, zvládá základní přípravu organismu před 

pohybovou, činností i uklidnění organismu po ukončení 

činnosti 

TV-9-3-01 uţívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uţivatele internetu 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 

různých rolí (hráč, rozhodčí, divák, organizátor) 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 

učivo výstupy 

atletický čtyřboj – příprava na soutěţ 

míčové hry, aerobik, tanec, plavání 

úpolové hry 

 

 

 

atletika - zvládá základní přípravu organismu před 

pohybovou, činností i uklidnění organismu po ukončení 

činnosti 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu; předvídá moţná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávání je zaměřeno  

 regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěţe pŧsobené pobytem ve škole 

 rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

 poznávání zdraví jako nejdŧleţitější ţivotní hodnoty 

 upevnění návykŧ poskytovat základní první pomoc 

 

Obsah je především zaměřen na hry, atletika je zařazována podle sloţení skupiny a zájmu ţákŧ.  

 

Předmět sportovní hry se vyučuje v 7. – 9. ročníku jako povinně-volitelný předmět dotovaný  

1 hodinou týdně a vyučován ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní.  

Probíhá v tělocvičně, ve sportovní hale, na hřišti, sportovním stadionu, v terénu, na horách, na kluzišti  

a specializovaných sportovištích. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 poznávají smysl a cíl svých aktivit 

 plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

 pouţívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uţivatele internetu 

Učitel 

 hodnotí ţáky zpŧsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok 

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 dodává ţákŧm sebedŧvěru 

 sleduje pokrok všech ţákŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Ţáci 

 ţáci si uvědomují pravidla her a soutěţí 

 při problémech jsou vedeni ke klidné diskusi, které se účastní i učitel 

 s ţáky se hovoří o nesportovním chování a jeho dŧsledky 

Učitel 

 vede ţáky individuálně či ve skupinách k samostatnému řešení problémových úkolŧ a situací při rŧzných 

pohybových činnostech a hrách  

 podporuje zájem o výkonnostní sport a vede k základní znalosti pravidel jednotlivých sportovních odvětví 

 aktivně zapojuje ţáky do soutěţí a turnajŧ 

 rozvíjí schopnost svých ţákŧ k odhalování příčin pohybových nedostatkŧ a zjevných chyb 

Kompetence komunikativní 

Ţáci 

 ţáci reagují na smluvené povely a signály 

 tvoří si vlastní při týmových soutěţích 

 snaţí se o vlastní zorganizování sportovních činností 

Učitel 

 vede ţáky k pouţívání jasného a stručného vyjadřování především v herních situacích, ke správné  

a účinné komunikaci mezi sebou navzájem v týmu, s rozhodčím nebo při vedení druţstva 

 inspiruje a pomáhá při rozvíjení vzájemných kontaktŧ a pozitivních vztahŧ se sportovci z jiných škol  

v duchu fair play 

 zapojuje ţáky do prezentace poznatkŧ, záţitkŧ a výsledkŧ získaných při sledování sportovních utkání 

Kompetence sociální a personální 

Ţáci 

 ţáci si uvědomují rozdílnost výkonŧ spoluţákŧ a respektují je 

 uvědomují si rozdílnost pohlaví ve výkonnosti i výběru sportŧ 
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 jsou vedeni ke spolupráci ve skupině 

 spoluţáci i učitel kladně hodnotí kaţdé zlepšení jedince i týmu 

Učitel 

 podporuje u ţákŧ chování a jednání v duchu fair play, vzájemného respektu a tolerance 

 pozitivně motivuje ke sportovním aktivitám jednotlivé ţáky i celé skupiny a zdŧrazňuje především jejich 

přednosti 

 do pozitivního hodnotového ţebříčku ţákŧ zařazuje snahu o zdravý ţivotní styls individuálně přiměřenou 

mírou pohybových aktivit, zdravé výţivy, regenerace a relaxace 

 přiměřeně věku a schopnostem ţáky staví do zodpovědných sportovních rolí (kapitán, trenér, rozhodčí aj.) 

Kompetence občanská 

Ţáci 

 ţáci si uvědomují význam sportu a zdravé ţivotosprávy pro sebe a tím i pro své okolí 

 ví o nebezpečí zneuţívání návykových látek 

 jsou vedeni k ohleduplnosti k ostatním i mimo sport 

Učitel 

 vede ţáky ke stanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílŧ v rámci rozvoje svých 

pohybových schopností 

 rozvíjí a upevňuje schopnosti a dovednosti poskytnout první pomoc  

 dává ţákŧm prostor při sportovních disciplínách k vytváření rovnocenných druţstev a fair play v soutěţení 

Kompetence pracovní 

Ţáci 

 ţáci ve spolupráci s učitelem upravují sportoviště, nářadí i náčiní 

 snaţí se posuzovat bezpečnost  

Učitel 

 vede k systematické, přesné a pečlivé práci  

 vede k dodrţování instrukcí vyučujících, pravidel jednotlivých sportovních disciplín 

 dbá na bezpečnost při tělovýchovných aktivitách 

 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 

7. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNĚ-VOLITELNÝ 

 

HYGIENA 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

volí odpovídající sportovní oblečení 

 

TERMINOLOGIE 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

pouţívá správně terminologii 
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TECHNIKA HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, fribee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zvládá techniku sportovních her 

PRAVIDLA HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

ovládá pravidla jednotlivých sportovních her 

ORGANIZACE HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zvládá organizaci a řízení herních činností 

HERNÍ SYSTÉMY 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling. 

umí pouţít rŧzné herní systémy, herní kombinace 

FAIR PLAY 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling. 

dodrţuje pravidla fair play, dbá  

na čestnost a spravedlnost 

ORGANIZUJE TURNAJE 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

dokáţe zorganizovat školní turnaj 
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8. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNĚ-VOLITELNÝ 

 

HYGIENA 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling. 

volí odpovídající sportovní oblečení. 

 

TERMINOLOGIE 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

pouţívá správně terminologii 

 

 

TECHNIKA HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zvládá techniku sportovních her 

 

 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zná a dodrţuje pravidla bezpečnosti 

SOUTĚŢIVOST 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

rozvijí zdravou soutěţivost 

PRAVIDLA HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling. 

ovládá pravidla jednotlivých sportovních her. 

ORGANIZACE HER 
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9. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNĚ-VOLITELNÝ 

 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zvládá organizaci a řízení herních činností 

HERNÍ SYSTÉMY 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

umí pouţít rŧzné herní systémy, herní kombinace 

FAIR PLAY 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

dodrţuje pravidla fair play, dbá 

 na čestnost a spravedlnost 

ORGANIZUJE TURNAJE 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

dokáţe zorganizovat školní turnaj 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zná a dodrţuje pravidla bezpečnosti 

SOUTĚŢIVOST 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

rozvijí zdravou soutěţivost 
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HYGIENA 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling. 

volí odpovídající sportovní oblečení. 

 
 

TERMINOLOGIE 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

pouţívá správně terminologii 

 

TECHNIKA HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zvládá techniku sportovních her 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

PRAVIDLA HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling. 

ovládá pravidla jednotlivých sportovních her. 

ORGANIZACE HER 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zvládá organizaci a řízení herních činností 
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HERNÍ SYSTÉMY 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

umí pouţít rŧzné herní systémy, herní kombinace 

FAIR PLAY 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

dodrţuje pravidla fair play, dbá 

 na čestnost a spravedlnost 

ORGANIZUJE TURNAJE 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

dokáţe zorganizovat školní turnaj 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

zná a dodrţuje pravidla bezpečnosti 

SOUTĚŢIVOST 

učivo výstupy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, florbal, 

ringo, házená, stolní tenis, frisbee, softbal, 

posilování, bruslení, lední hokej, plavání, 

pohybové hry, kin-ball, bowling 

rozvijí zdravou soutěţivost 

POHYB A HUDBA 

učivo výstupy 

aerobik, zumba, rytmika, společenské tance umí sladit pohyb s hudebním doprovodem, zachovává rytmus  

a tempo 

POHYB A HUDBA 

učivo výstupy 

Aer 

obik, zumba, rytmika, společenské tance 

umí sladit pohyb s hudebním doprovodem, zachovává rytmus  

a tempo 

 



 

                  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola klíč k ţivotu“                                   

Obsah   215 
 

4.9. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání 

základních uţivatelských dovedností v rŧzných oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření ţivotní a profesní 

orientace ţákŧ. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází z konkrétních ţivotních situací, v nichţ 

ţáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších 

souvislostech. 

Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje 

celé základní vzdělání o dŧleţitou sloţku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším ţivotě a ve společnosti. Tím se 

odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je zaloţena na tvŧrčí myšlenkové 

spoluúčasti ţákŧ. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyř i 

tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmŧ, které 

jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s technickými materiály, Provoz  

a údrţba domácnosti, Příprava pokrmŧ, Svět práce.  

Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník i odpovídající ročníky víceletých středních škol. Je povinný 

pro všechny ţáky v plném rozsahu a lze jej zařadit jiţ od 7. ročníku. Vzdělávací obsah je realizován v prŧběhu 

celého základního vzdělávání a je určen všem ţákŧm (tedy chlapcŧm i dívkám bez rozdílu). Ţáci se učí pracovat s 

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

pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou ţáci soustavně vedeni k dodrţování 

zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku ţákŧ se postupně buduje systém, který ţákŧm 

poskytuje dŧleţité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním 

zaměření.  

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţákŧ tím, ţe vede ţáky k:  

 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledkŧ práce  

 osvojení základních pracovních dovedností a návykŧ z rŧzných pracovních oblastí, k organizaci a plánování 

práce a k pouţívání vhodných nástrojŧ, nářadí a pomŧcek při práci i v běţném ţivotě  

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolŧ, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadŧ při pracovní 

činnosti a k vynakládání úsilí na dosaţení kvalitního výsledku  

 poznání, ţe technika jako významná součást lidské kultury je vţdy úzce spojena s pracovní činností člověka  

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedŧvěře, k novému postoji  

a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a ţivotnímu prostředí  

 chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 

podnikatelského myšlení  

 orientaci v rŧzných oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce  

 

 

4.9.1. PRACOVNÍ  VYUČOVÁNÍ       

1. stupeň 

Oblast Člověk a svět práce je v RVP dotována 5 hodinami, v našem ŠVP je předmětu Pracovní vyučování 

také přiřazeno 5 hodin v rámci 1. stupně.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: 

 Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu 

povinné.  
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Vzdělávací obsah je  určen všem ţákŧm (tedy chlapcŧm i dívkám bez rozdílu). Ţáci se učí pracovat s rŧznými 

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

činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou ţáci soustavně vedeni k dodrţování zásad 

bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku ţákŧ se postupně buduje systém, který ţákŧm poskytuje 

dŧleţité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním 

zaměření.  

Časová dotace předmětu Pracovní vyučování: 

1.ročník - 1 hod. týdně  

2.ročník - 1 hod. týdně  

3.ročník - 1 hod. týdně  

4.ročník - 1 hod. týdně  

5.ročník - 1 hod. týdně.  

Organizační vymezení: 

Výuka bude probíhat v těchto prostorách 

 kmenové třídy 

 keramická dílna 

 přímo v terénu 

 ve třídě s interaktivní tabulí 

 specializovaná zařízení (muzeum, galerie, výstavní sály,...) 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţáci 

 samostatně pozorují a experimentují, získané výsledky porovnávají, kriticky posuzují  

      a vyvozují z nich závěry pro vyuţití v budoucnosti 

 poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky či problémy 

bránící učení 

 naplánují si, jakým zpŧsobem by mohli své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení 

  a diskutují o nich 

Učitel 

 vyuţívá učení pomocí napodobování, pŧsobení vzorŧ a příkladŧ 

 dŧkladně poznává kaţdého ţáka a pracuje s jeho moţnostmi a schopnostmi 

 sleduje úspěšnost jednotlivých ţákŧ a oceňuje jejich pokrok 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ţákŧ 

 zařazuje co nejvíc rozmanitých činností 

Kompetence k řešení problému  

Ţáci 

 vyhledávají informace vhodné k řešení problému 

 nacházejí jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

 vyuţívají získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení  

  samostatně řeší problémy 

  volí vhodné zpŧsoby řešení  

Učitel 

 zadává úkoly zpŧsobem, který umoţňuje volbu rŧzných postupŧ a řešení 

 potřebné dovednosti systematicky opakuje a procvičuje pomocí rŧzných aktivit 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

Ţáci 

 rozumí rŧzným typŧm obrazových materiálŧ, návodŧm, schématŧm apod.,  

     přemýšlí o nich, reagují na ně a tvořivě  je vyuţívají  ke svému rozvoji  
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 vyuţívají informační a komunikační prostředky a technologie pro získání praktických informací 

Učitel 

 zadává úkoly, při kterých děti spolupracují 

 zadává úkoly, při kterých děti docházejí k objevŧm a řešením a s pomocí učitele nebo sami 

 umoţňuje, aby si vzájemně sdělovali své názory 

 navozuje ve třídě atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

 učí ţáky obhájit svŧj a názor a poslouchat názor jiných 

Kompetence sociální a personální  

Ţáci 

 účinně spolupracují ve skupině  

 podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňují 

     kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívají k upevňování dobrých mezilidských 

vztahŧ 

Učitel 

 vybízí ţáky, aby si sdělovali své pocity, oceňovali se a vzájemně se povzbuzovali 

 vŧči kaţdému ţákovi projevuje očekávání úspěchu 

 zvyšuje sebedŧvěru ţákŧ 

 umoţňuje ţákŧm prezentovat výsledky své práce 

 umoţňuje komunikaci ţákŧ k danému problému 

 dŧsledně vyţaduje dodrţování pravidel 

Kompetence občanské 

Ţáci 

 respektují a oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevují smysl pro kulturu a tvořivost 

 chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

Učitel 

 zařazuje do ţivota třídy a školy ekologické aktivity 

 zařazuje do ţivota třídy a školy aktivity reprezentující školu 

 ve výuce reflektuje společenské a přírodní dění 

 dŧsledně vyţaduje dodrţování pravidel a hlavních zásad hygieny 

Kompetence pracovní 

Ţáci  

 pouţívají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

 dodrţují vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

 vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci s výtvarným materiálem dodrţují hygienická pravidla 

 Učitel 

 zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých pracovních činností 

 vede ţáky ke správným zpŧsobŧm uţití materiálŧ, nástrojŧ, techniky a vybavení 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 

 

1. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

učivo výstupy 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy rŧzné předměty 
 z tradičních i netradičních materiálŧ  
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pracovní pomŧcky a nástroje – funkce a vyuţití  
jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce  

lidové zvyky, tradice, řemesla  

 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),  

práce s návodem, předlohou  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi  

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

učivo výstupy 

základní podmínky pro pěstování rostlin, pŧda a 
její zpracování, výţiva rostlin, osivo  

 

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě  
pěstování nenáročných pokojových rostlin  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování  
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŦ 

učivo výstupy 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování  

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

 

2. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

učivo výstupy 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil)  
pracovní pomŧcky a nástroje – funkce a vyuţití  
jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce  

lidové zvyky, tradice, řemesla  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy rŧzné předměty  
z tradičních i netradičních materiálŧ  
 
 
 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 
sestavování modelŧ   

práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 
se stavebnicemi  
 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

učivo výstupy 

základní podmínky pro pěstování rostlin, pŧda a 
její zpracování, výţiva rostlin, osivo  

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 
zelenina aj.)  

pěstování pokojových rostlin  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování  
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŦ 
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3. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

učivo výstupy 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  
pracovní pomŧcky a nástroje – funkce a vyuţití  
jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce  

lidové zvyky, tradice, řemesla  

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy rŧzné předměty  
z tradičních i netradičních materiálŧ  
 
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 
sestavování modelŧ   

práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 
se stavebnicemi  
 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

učivo výstupy 

základní podmínky pro pěstování rostlin, pŧda a 
její zpracování, výţiva rostlin, osivo  

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 
zelenina aj.)  

pěstování pokojových rostlin  
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování  
 
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŦ 

učivo výstupy 

základní vybavení kuchyně  výběr, nákup a 
skladování potravin  

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování  
práce s digitálními technologiemi  

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  
 
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  
  
 

 

4. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

učivo výstupy 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a vyuţití  
jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce  
lidové zvyky, tradice, řemesla  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti rŧzné výrobky                      
z daného materiálu  
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomŧcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k pouţitému materiálu  
ČSP-5-1-02 vyuţívá při tvořivých činnostech s rŧzným 

učivo výstupy 

základní vybavení kuchyně  výběr, nákup a 
skladování potravin  

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  
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 materiálem prvky lidových tradic  

 
 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

učivo Výstupy 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční, 
robotické), sestavování modelŧ 
práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

ČSP-5-2-03 dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu  
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáţ a demontáţ  

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

učivo výstupy 

základní podmínky pro pěstování rostlin, 
půda a její zpracování, výţiva rostlin, osivo  
pěstování rostlin ze semen v místnosti,                     
na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 
zelenina aj.)  
pěstování pokojových rostlin  
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

 
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomŧcky, nástroje a náčiní  
ČSP-5-3-04 dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu  
 

 

PŘÍPRAVA POKRMŦ 

učivo výstupy 

základní vybavení kuchyně   
výběr, nákup a skladování potravin  
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování  
skladování potravin 
vyhledávání informací na internetu (přiměřeně 
věku) 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  
ČSP-5-4-04 udrţuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v kuchyni  
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích 

 
5. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ 
 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

učivo výstupy 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)  
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a vyuţití  
jednoduché pracovní operace a postupy, 
organizace práce  
lidové zvyky, tradice, řemesla  

 
ČSP-5-1-04 udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 
při úrazu  
 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

učivo výstupy 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční, 
robotické), sestavování modelŧ   
práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu  
 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

učivo výstupy 

základní podmínky pro pěstování rostlin, 
půda a její zpracování, výţiva rostlin, osivo  
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 
zelenina aj.)  
pěstování pokojových rostlin  
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie  

 
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování  
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové  
i jiné rostliny  
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PŘÍPRAVA POKRMŦ 

učivo výstupy 

základní vybavení kuchyně   
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování  
výběr, nákup a skladování potravin  
technika v kuchyni – historie a význam  
vyhledávání informací na internetu (přiměřeně 
věku) 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  
ČSP-5-4-03 dodrţuje pravidla správného stolování                 
a společenského chování  
 
 
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích 

 

 

4.9.2. PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vzdělávání ţákŧ má vést k: 

 zájmu o práci s rŧznými materiály, nářadím, přístroji  

 podpoře otevřeného a kritického myšlení a logického uvaţování 

 k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky z ostatních předmětŧ v praxi 

 získávání základních pracovních dovedností a návykŧ 

 osvojování a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základŧ organizace 

a plánování práce 

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

 

Vyučovací předmět praktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.a 9. ročníku. Časová dotace  

v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně. 

Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrŧm školy jsou vybrány pro skupinu chlapcŧ 

a dívek práce s technickými materiály v 6. ročníku, v 7. ročníku příprava pokrmŧ, v 9. ročníku provoz a údrţba 

domácnosti, design a konstruování, okruhy ekonomika domácnosti a volba povolání. Výuka probíhá v odborných 

pracovnách a v kmenových třídách. 

Tematický okruh "Pracovní činnosti" je úzce spjat s předměty: výtvarná výchova, informatika, matematika, 

fyzika, chemie, přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví a tělesná výchova. 

Tematický okruh "Technické práce" je zařazen do 6. ročníku, je pro všechny ţáky povinný. Ţáci kaţdé třídy jsou 

rozděleni do dvou skupin, tento předmět se vyučuje jednu hodinu týdně. Výuka probíhá v dílnách, cílem je praxí 

vštípit ţákŧm základy ručního opracování rŧzných materiálŧ.  

Tematický okruh „Příprava pokrmŧ“ je zařazen do 8. ročníku a je pro všechny ţáky povinný. Ţáci kaţdé třídy jsou 

rozděleni do dvou skupin, mají předmět Člověk a svět práce jednou za čtrnáct dní dvě vyučovací hodiny. Výuka 

probíhá ve cvičné kuchyni a je zaměřena především na praktické dovednosti. 

Tematické okruhy „Svět práce“- volba povolání a "Provoz domácnosti"-ekonomika domácnosti je zařazen do  

9. ročníku a je pro všechny ţáky povinný. Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně. Ţáci mají získat dovednosti 

v oblasti údrţby, úklidu a ekonomie domácnosti. Dále vědomosti a dovednosti v zapojení elektrických rozvodŧ 

v domácnosti, pouţití domácích spotřebičŧ a ekonomice domácnosti. Ţáci by měli získat obecný přehled o situaci 

na trhu práce, středních školách v našem okolí, jednotlivých profesích. U všech ţákŧ se klade velký dŧraz na 

bezpečnost práce. 
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V předmětu Pracovní činnosti jsou zařazeny očekávané výstupy z finanční gramotnosti z oblasti Člověk  

a společnost: na příkladech ukáţe vhodné vyuţití rŧzných nástrojŧ hotovostního a bezhotovostního placení, uvede 

příklady pouţití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení; vysvětlí význam úroku placeného  

a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je vyuţít; uvede a porovná nejobvyklejší zpŧsoby 

nakládání s volnými prostředky a zpŧsoby krytí deficitu.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Ţák 

 poznává smysl a cíl učení 

 při své tvorbě poznává vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáţe zpětně uvědomit problémy 

související s realizací tvorby 

Učitel 

 zadává takové úkoly, při kterých ţáci kombinují poznatky z rŧzných oborŧ a tyto poznatky systematicky 

shrnují a vyvozují závěry 

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ţákŧ 

Kompetence k řešení problémů 

Ţák 

 při zadání úkolu rozpozná problém a hledá nejvhodnější zpŧsob řešení 

 je schopen hájit svá rozhodnutí 

Učitel 

 bez zábran nabízí své nápady 

 otevírá prostor pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci 

 seznamuje ţáky s moţnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace 

Kompetence komunikativní 

Ţák 

 při práci samostatné i skupinové dokáţe vyjádřit svŧj názor, vhodnou formou obhájit a tolerovat názor 

druhých 

 vyuţívají informační a komunikační prostředky a technologie pro získání praktických informací 

Učitel 

 vede ţáky k dodrţování pravidel dialogu a srozumitelnému vyjadřování 

 vyţaduje prvky zdvořilostní komunikace 

 seznamuje ţáky s přesným výkladem pojmŧ souvisejících s volbou povolání 

 vybízí ţáky, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali, dávat prostor pro efektivní diskusi 

Kompetence sociální a personální 

Ţák 

 učí se respektovat pravidla práce v týmu, dodrţuje je a svou pracovní činností kladně ovlivňuje kvalitu 

práce 

 je přizván k hodnocení práce spoluţákŧ, učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Učitel 

 vede ţáky k jejich vlastnímu sebehodnocení (aby se nepodceňovali ani nepřeceňovali) 

 střídá práci individuální a skupinovou 

 své třídě navozovat atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

 

Kompetence občanské 

Ţák 

 prezentuje výsledky své práce 

 respektuje názor druhých 

Učitel 

 umoţňuje ţákŧm spoluvytvářet kritéria hodnocení 
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Kompetence pracovní 

Ţák 

 při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon 

 vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci dodrţuje hygienická pravidla a zásady bezpečnosti práce 

Učitel 

 vede ţáky k postupné orientaci a k poţadavkŧm na trhu práce a k reálnému zhodnocení svých moţností 

pro budoucí uplatnění na něm 

 vede ţáky k samostatné práci s odbornými příručkami, letáky apod. při vyhledávání nejrŧznějších informací 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

6. ROČNÍK – DOTACE:  1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 

JEDNODUCHÉ PRÁCE S MATERIÁLY 

učivo výstupy 

vlastnosti materiálŧ, základní postupy opracování 
daných materiálŧ 

 
technická dokumentace 

ČSP-9-1-01 - provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodrţuje technologickou kázeň 
ČSP-9-1-04 - uţívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 

 

NÁŘADÍ A NÁSTROJE 

učivo výstupy 

znalost nářadí a nástrojŧ pro efektivní práci s 
daným materiálem 
 

ČSP-9-1-02 - řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálu, pracovních nástrojŧ a nářadí, 

 

ORGANIZACE PRÁCE 

učivo výstupy 

organizuje práce, časové rozvrţení 
 a následnost pracovního postupu 

ČSP-9-1-03 - organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

BEZPEČNOST PRÁCE 

učivo výstupy 

první pomoc při úrazech, bezpečnostní předpisy 
a postupy 
 
 

ČSP-9-1-05 - dodrţuje obecné zásady bezpečnosti  
a hygieny i zásady bezpečnosti  
a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne první 
pomoc při úrazu 

 
8. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNĚ, POVINNÝ 
 

PRÁCE V KUCHYNI 

učivo výstupy 

bezpečně pouţívá a obsluhuje základní 
kuchyňský inventář a spotřebiče 

ČSP-9-5-01 - bezpečně pouţívá a obsluhuje základní 
kuchyňský inventář a spotřebiče   

 

STOLOVÁNÍ 

učivo výstupy 

úprava stolu a stolování (jednoduché prostírání – 
talíře, příbory, skleničky, ubrousky, dekorace …) 
bezpečnost práce a hygiena provozu 

ČSP-9-5-03 - dodrţuje základní principy 
stolování,společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 
ČSP-9-5-04 - dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 
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JEDNODUCHÉ POKRMY 

učivo výstupy 

potraviny (výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin) 
základní zpŧsoby tepelné úpravy pokrmŧ 

ČSP-9-5-02 - připravuje jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výţivy 

 

ORGANIZACE PRÁCE 

učivo výstupy 

potraviny (výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin) 
základní zpŧsoby tepelné úpravy pokrmŧ 
vyhledávání na internetu - získávání receptŧ, 
návodŧ na přípravu pokrmŧ,… 

ČSP-9-5-02 - základní zpŧsoby tepelné úpravy pokrmŧ 
 
 
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách 
a databázích 

 

POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI 

učivo výstupy 

udrţování pořádku a čistoty (čistící prostředky) 
 

samostatně provádí základní úklid pracovních ploch  
a nádobí, bezpečně zachází se základními čistícími 
prostředky 

 
9. ROČNÍK – DOTACE: 1 HODINA TÝDNE, POVINNÝ 
 

PRACOVNÍ POSTUPY 

učivo výstupy 

údrţba oděvŧ a textilií  
údrţba a úklid domácnosti, návody k obsluze 

ČSP-9-4-02 - ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti 

 

BEZPEČNOST PRÁCE 

učivo výstupy 

bezpečnostní pravidla pro práci  
s elektrickými spotřebiči, první pomoc  
při úrazech elektrickým proudem, prostředky a 
jejich dopad na ţivotní prostředí, ekologická 
práce s odpady 

ČSP-9-4-04 - dodrţuje základní hygienická  
a bezpečnostní pravidla a předpisy  
a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým 
proudem 

 

ELEKTROTECHNIKA 

učivo výstupy 

Porovnávání nákladŧ na provoz elektrospotřebičŧ 
rŧzných energetických tříd v domácnosti/heuréka/ 
bezpečnost při pouţívání elektrospotřebičŧ 
návody k obsluze 

ČSP-9-4-02 - orientuje se v návodech k obsluze běţných 
domácích spotřebičŧ 
provede základní kalkulaci nákladŧ na provoz vybraných 
elektrospotřebičŧ 

 

 

ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE 

učivo výstupy 

elektrické a plynové spotřebiče, elektrická 
instalace, ekonomika provozu 
 

ČSP-9-4-03 - správně zachází s pomŧckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údrţby, provádí drobnou 
domácí údrţbu 

VOLBA POVOLANI 

učivo výstupy 
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5. HODNOCENÍ ŢÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 

profese a jejich charakteristika, poţadavky 
kvalifikační, zdravotní 
 a osobnostní, reklama na povolání 
sebepoznávání, sebehodnocení, cíle  
a zájmy 
prŧběh pohovoru, modelové situace 
vyplňování formulářŧ, tiskopisŧ, přihlášek, 
dotazníkŧ 
vyuţití a plánování volného času 
profesní etika, svět práce v dospělosti 

ČSP-9-8-01 –o rientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 
ČSP-9-8-02 - posoudí své moţnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 
ČSP-9-8-03 - vyuţije profesní informace a poradenské 
sluţby pro výběr vhodného vzdělávání 
ČSP-9-8-04 - prokáţe v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI 

učivo výstupy 

rozpočet, příjmy, výdaje, platby 
hotovostní a bezhotovostní operace 
ekonomika domácnosti 
platby,investice,DPH 
pojištění 
  
 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává rŧzné formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a zpŧsoby jejich ochrany, uvede 
příklady 
VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváţí nezbytnost jednotlivých výdajŧ v hospodaření 
domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodrţuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikŧm při hospodařená s penězi 
VO-9-3-03,ČSP-9-4-01 
 na příkladech ukáţe vhodné vyuţití rŧzných nástrojŧ 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
pouţití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 
VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké sluţby 
občanŧm nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 
vyuţít 
VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší zpŧsoby nakládání 
s volnými prostředky a zpŧsoby krytí deficitu 
VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících 
vyloţí podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáţe 
tvorbu ceny jako součet nákladŧ, zisku a DPH, popíše vliv 
inflace na hodnotu peněz 
VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojŧ pocházejí příjmy státu 
a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvkŧ, které ze státního rozpočtu získávají 
občané 
VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
sluţeb, uvede příklady jejich součinnosti 
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5.1. HODNOCENÍ ŢÁKŮ 

 

Základním hodnocením ţáků naší školy je hodnocení klasifikací. U ţákŧ se speciálními vzdělávacími 

potřebami škola vyuţívá slovní hodnocení nebo kombinaci obou zpŧsobŧ, pokud je toto hodnocení doporučeno 

pedagogicko psychologickou poradnou a zákonní zástupci ţáka o ně poţádají. Ţák se speciálními vzdělávacími 

potřebami je hodnocen s ohledem na své moţnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Od 

nejútlejšího věku jsou ţáci vedeni pedagogickými pracovníky k sebehodnocení vlastních dovedností, schopností  

a výkonŧ a prací. 

Pravidla hodnocení ţáků jsou rozpracována v samostatném dokumentu školy, který je závazný pro všechny 

pedagogy školy. S těmito pravidly jsou prokazatelně seznámeni ţáci a jejich zákonní zástupci. Pravidla 

hodnocení a klasifikace ţáků jsou v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní školy Škola 

– klíč k ţivotu. 

Hodnocení ţáka je prováděno systematicky po celý školní rok. Veškerá klasifikace a hodnocení ţákovských 

dovedností, schopností, výkonŧ a prací je zaznamenáváno do notýskŧ (v 1.,2. a 3. ročníku) a ţákovských kníţek 

(od 4. aţ do 9. ročníku). Vyučující na 1. stupni vyuţívají ţákovská portfolia (tj. prŧběţné shromaţďování ukázek 

toho, co má dítě zvládnuto, respektive doklady o rozdílu na začátku a po dokončení učení většího celku).  

 

5.2. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 

Vlastní hodnocení školy (autoevaluace) probíhá systematicky na základě relevantních analýz a systematického 

pozorovaní procesŧ probíhajících ve škole. Autoevaluace je podkladem pro kaţdoroční výroční zprávu školy.  

 

Hlavním cílem autoevaluace školy je zhodnoceni stavu – tj. ověřeni si informace o tom, 

jak funguje školní vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němţ se výuka realizuje. Tyto informace slouţí 

jako zpětná vazba, prostřednictvím níţ jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitněni 

školního vzdělávacího programu. Některé aspekty školy jsou vyhodnocovány na základě získaných informací  

z pravidelných řízených rozhovorŧ pedagogických a provozních zaměstnancŧ s vedením školy, ze schŧzí 

předmětových komisi, školské rady atd.). Jiné aspekty hodnoceni školy jsou sledovány na základě shromaţďování 

ţákovských prací, dotazníkových šetření mezi ţáky, jejich zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky. 

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy – autoevaluace 

 

Oblasti autoevaluace 

 Podmínky vzdělávání – materiální, technické, ekonomické, hygienické 

 Prŧběh vzdělávání 

 Podpora školy ţákŧm, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahŧ školy, ţákŧ, 

rodičŧ a dalších osob podílejících se na vzdělávání 

 Výsledky vzdělávání ţákŧ 

 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníkŧ 

 Úroveň výsledkŧ práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání 

 

 

Cíle autoevaluace 

 Zajištění podmínek pro vzdělávání ţákŧ se širokou škálou vzdělávacích potřeb 
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 Zajištění podmínek podpory ţákŧm se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Kvalitní vzájemné vztahy školy, ţákŧ, rodičŧ a dalších osob podílejících se na vzdělávání 

 Dosaţení odpovídající úrovně klíčových kompetencí a výstupŧ, uplatnění ţákŧ 

v dalším systému vzdělávání 

 Motivující školní klima 

 Zvýšení úrovně výsledkŧ práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání 

 

Kritéria autoevaluace 

 Naplňování stanovení cílŧ koncepčního záměru rozvoje školy 

 Kvalita nabídky podpory pro dosaţení rovných příleţitostí ve vzdělávání 

 Spokojenost rodičŧ s prací školy 

 Uplatnění ţákŧ v systému vzdělávání 

 Zapojení pedagogických pracovníkŧ do dalšího vzdělávání 

 

Nástroje autoevaluace 

 Pozorování, sběr dat 

 Školní matrika 

 Školní vzdělávací program 

 Výroční zpráva o činnosti školy 

 Záznamy z pedagogických rad, metodických týmŧ 

 Ţákovské testy SCIO 

 Evidence dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ 

 Evaluační dotazníky – pedagogičtí pracovníci 

 Ţákovské a rodičovské dotazníky 

 Zprávy o činnosti Školního poradenského pracoviště 

 Personální a mzdová dokumentace 

 Hospodářská dokumentace 

 Prověrky BOZP 

 

 

Časové rozvrţení evaluačních činností 

 

 

Oblast evaluace Nástroje evaluace Časové rozvrţení 

Podmínky vzdělávání Pozorování, sběr dat, ankety, hospitace 

Hospodářská dokumentace 

Prověrky BOZP 

Výroční zpráva o činnosti školy 

Ţákovské a rodičovské dotazníky 

Prŧběţně 

 

Prŧběţně 

Kaţdoročně 

Kaţdoročně 

1x za evaluační období 

Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program 

Výroční zpráva o činnosti školy 

Hospitace, rozhovory, ţákovské práce 

Prŧběţně 

Kaţdoročně  

prŧběţně 
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Podpora školy žákům, 

spolupráce s rodiči, vliv 

vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob 

na vzdělávání 

Zprávy o činnosti školního poradenského 

pracoviště 

Záznamy z pedagogických rad 

Spolupráce se školskou radou 

Kaţdoročně 

 

Čtvrtletně   

 Min. 2 x ročně                                     

Výsledky vzdělávání žáků Hospitace, ţákovské práce, rozhovor, 

pozorování 

Prŧběţně  

Řízení školy, kvalita 

personální práce 

Evaluační dotazníková šetření 

pedagogických pracovníkŧ  

Personální a mzdová dokumentace 

Pedagogické rady 

1 x za evaluační období 

Prŧběţně 

Čtvrtletně 

Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků  

Evidence DVPP Kaţdoročně  

Úroveň výsledků práce 

školy vzhledem 

k podmínkám vzdělávání 

Výroční zpráva školy Kaţdoročně  
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