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2. CHARAKTERISTIKA 

ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 
 

 

PODMÍNKY ŠKOLY 

(ke vzdělávání v rámci ŠVP 

ZV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola sdružuje: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLU  IZO 102 177 112         kapacita 420 žáků 

ŠKOLNÍ DRUŽINU  IZO 116 300 361  kapacita 120 dětí 

ŠKOLNÍ JÍDELNU                  IZO     102 717 516  kapacita 355 jídel 

Plně organizovaná základní škola s vymezenou spádovou oblastí v městské části Vrkoslavice a Kokonín mimo centrum 

města. Dopravně dostupná MHD, 15 minut z centra.  

 

 

 materiální  

Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. 

 Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. 

Počítačová síť  v učebnách výpočetní techniky. 

Dataprojektory pro výuku. 

Obnova žákovského nábytku a školních tabulí v učebnách. 

Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů. 

Zajištění prostředků na DVPP.   

Finanční zohlednění nárůstu počtu vyučovacích hodin v dotaci na mzdy. 

 

 prostorové 

Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd. Velikost plochy učeben je  rozdílná a půdorys některých 

učeben atypický. 

Odborné učebny a pracovny: fyzika, chemie, výpočetní technika, hudebna, žákovská  knihovna,  

kuchyňka, keramická dílna. 

Prostory pro dělenou jazykovou výuku. 

Tělocvična, hřiště s umělým povrchem. 

 

 hygienické 

Instalace skříněk pro žáky v šatnách (v budově ředitelství). 

 Dokončení modernizace sociálních zařízení (chlapecké WC v budově ředitelství). 

Obnova žákovského nábytku. 

Zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví žáků. 

Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. 
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STRUKTURA ŽÁKŮ 

 

 

 
SPOLUPRÁCE S RODIČI A 

JINÝMI SUBJEKTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 personální  

 Odborná a pedagogická kvalifikace učitelského sboru dlouhodobě převyšuje 92    %. 

Výchovní poradci: 1 s odpovídající kvalifikací. 

Další vzdělávání dlouhodobě, systematicky orientováno na inovační procesy ve školství: Školy 

podporující zdraví. 

Asistence žáků a učitelů částečně zajištěna ze strany vychovatelek ŠD. 

 

Školu navštěvují žáci zejména ze spádového obvodu školy, výjimečně i z dalších částí města. Škola je otevřená přijetí 

žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu.  

Počty tříd v ročnících: 2 pro 1. stupeň, 2 pro 2. stupeň. 

 

 Základním prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy jsou 2 funkční Spolky rodičů a přátel  školy  

jeden spolek pro ředitelství v Rychnovské 216, druhé pro odloučené pracoviště Janáčkova 42.  Hlavní výbor tvoří  

volení zástupci z řad rodičů za každou třídu školy. 

 

 Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená  v roce 2005, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími 

aktivitami školy a hospodařením. 

 

 Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem reprezentovaným oddělením školství Magistrátu Jablonce nad Nisou, 

jedná se o pravidelné porady. Velmi dobrá je též spolupráce s oddělením hospodářské správy při opravách budov. 

 

 Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou a Speciálního pedagogického 

centra v Liberci. 

 

 Škola spolupracuje s MŠ v Kokoníně. Žáci I. a II. třídy navštěvují pravidelně MŠ a naopak děti z MŠ docházejí na 

různé akce do školy. 
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3. CHARAKTERISTIKA 

ŠVP 

 
3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY, 

PRIORITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vzdělávací program vychází z daných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Je sestaven na základě analýzy 

podmínek školy s navázáním na tradice, analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů 

a vzdělávacích potřeb žáků. 

    Chceme mít ve škole „bezpečné a přátelské klima“.  Chceme vytvářet příjemné prostředí pro žáky a jejich rodiče, 

zajistit vzájemnou důvěru mezi učiteli a žáky, ale i respekt, který je nezbytný pro vnitřní kázeň žáka a klima celé 

školy. K tomu je potřeba, aby se všichni ztotožnili s vnitřním hodnotovým systémem školy a vzali za svá stanovená 

pravidla, zejména pravidla školního řádu a slušného chování. 

 

    Je důležitá komunikace všech zúčastněných složek vzdělávání. Žáci i rodiče dostávají možnost vyjádřit se 

k celkovému dění ve škole. Jejich podněty jsou brány vážně a diskutuje se o nich na třídních schůzkách, školské 

radě, ve sboru i s dětmi. Naše škola chce být otevřená dětem, rodičům, přátelům školy a všem, kteří mají zájem o 

práci dětí a celé školy. 

 

 Chceme zajistit komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, vhodné propojování předmětů, různé metody 

práce a formy výuky s ohledem na individuální potřeby žáků. Velký důraz klademe na rozvoj vnitřní motivace žáků a 

motivaci k celoživotnímu vzdělávání. 

 

 Každé učivo by mělo být smysluplné a založené na vzájemné spolupráci učitele a žáka. Nezáleží na množství 

poznatků, ale na jejich trvání a propojení s praktickým životem. Učitel  hotové poznatky nesděluje, ale vytváří 

situace, v nichž žáci samostatně pracují a hledají informace. Vlastním přičiněním se dobírají výsledku. Je nutné 

rozvíjet u žáka jeho osobnost s cílem vychovat z něho odpovědného občana demokratické společnosti. 

 

 Chceme se snažit budovat podnětné zázemí pro žáka i v jeho volném čase.  Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití 

volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku  zájmových činností. Žáci mají možnost přihlásit se do cca. 

10 kroužků. I odpolední družina se snaží zpříjemnit pobyt ve škole tím, že organizuje různé aktivity v budově školy i 

mimo ni. Kromě toho se během roku uskuteční celá řada celoškolních akcí a projektových dnů organizovaných 

školou a výbory SRPDŠ. 

 

 Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích,    olympiádách a 

přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se 

specifickými vzdělávacími potřebami nebo vývojovými a zdravotními poruchami i žáky talentované a nadané. 

 

 Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také  ekonomická situace školy. Škola je od roku 2003 právním 

subjektem. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým 

zařízením a pomůckami. 
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3.2. OSVOJOVÁNÍ 

KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ 

 

Kompetence k učení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence k řešení 

problémů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Klíčové kompetence podle RVP ZV představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Přispívají ke spokojenému a úspěšnému životu. Proto k jejich utváření a 

rozvíjení musí směřovat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 

 

 

Umožňují žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

 

 Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 

 Zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešení a závěrům žáci sami. 

 Společně s žáky formulujeme cíl činnosti (úkolu). 

 Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. 

 Zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů. 

 Umožňujeme pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou žáci ověřit správnost svého řešení. 

 Ukazujeme žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost. 

 Vedeme žáky k plánování úkolů a postupů. 

 Důsledně rozlišujeme proces učení a hodnocení. 

 Ve výuce reagujeme na společenské i přírodní dění. 

 Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. 

 

Podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

 

 Vedeme žáky k hledání různých postupů řešení. 

 Klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úlohy rozvíjející tvořivost. 

 Používáme netradiční problémové úlohy. 

 Motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. 

 Zapojujeme žáky do soutěží. 

 K prezentaci učiva a projektů využíváme učebny s dataprojektorem. 

 Vedeme žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních. 
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Kompetence 

komunikativní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence sociální 

a personální 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence 

občanské 

 

 

 

Vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci.   

 

 Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském, tak i v cizích 

jazycích. 

 Prací s knihou a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat žáka k četbě. 

 Umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce. 

 Vybízíme žáky, aby kladli otázky, které se týkají problému. 

 Umožňujeme žákům, aby si navzájem sdělovali své pocity a názory. 

 Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují a sdělují si informace. 

 Zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků. 

 Vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému tématu. 

 Učíme žáky obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor. 

 Učíme žáky naslouchat názorům jiných. 

 Podporujeme přátelské vztahy mezi třídami. 

 Žáci 1. stupně připravují programy pro děti z mateřské školy. 

 Žáci 9. třídy každý rok navštěvují mateřskou školu a tráví s dětmi celý den. 

 Žáci 9. třídy připravují každoročně „přivítání budoucích prvňáčků“ 

 

Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

 

 Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují. 

 Používáme skupinovou práci žáků jako vzájemnou pomoc při učení. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel. 

 Zajímáme se o názory žáků. 

 Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 

 Vedeme žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních. 

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

 Sociální vztahy a toleranci zdůrazňujeme při mimoškolních činnostech, lyž. výcviku atd. 

 

Připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. 

 

 Ve třídních kolektivech si se žáky společně stanovujeme pravidla chování. 

 Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořené ve třídách a navozuje bezpečné školní prostředí. 
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Kompetence 

pracovní 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. VZDĚLÁVÁNÍ  

ŽÁKŮ SE 

SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Důsledně kontrolujeme dodržování pravidel. 

 Respektujeme práva žáků, rodičů i pedagogického sboru. 

 Respektujeme individuální rozdíly, náboženské i kulturní. 

 Vedeme žáky k zodpovědnému chování ve škole i mimo ni. 

 Pěstujeme úctu ke státním svátkům, národním tradicím, k dědictví českého národa. 

 

 

 

Pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. 

 

 Stanovujeme pravidla pracovních postupů při činnostech žáků ve škole z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. 

 Vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků. 

 Vedeme žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení práce z různých hledisek. 

 Systematicky vedeme žáky k profesní orientaci. 

 Pomáháme žákům s praktickým zvládnutím podnikatelských dovedností. 

    (Organizační schopnosti, schopnost týmové práce, posouzení rizik, adaptace na změny.) 

 Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 

 

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do 

pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení (ŠPZ). Pro žáky s přetrvávajícími obtížemi je sestaven PLPP, podle kterého jsou žákovi poskytována 

podpůrná opatření. Nedojde-li ke zlepšení, škola informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti jej poslat na vyšetření do ŠPZ. Na 

základě vyšetření a doporučení ŠPZ  a informovaného souhlasu zákonného zástupce je žák zařazen do reedukační péče.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami:  
PLPP v písemné formě sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu a výchovný poradce. Plán obsahuje 

metody práce a způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností žáka. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a 

organizuje schůzky se zák. zástupci, pedagogy, vychovatelkami i žákem samotným. Pokud dojde k vyšetření žáka v ŠPZ, pak na 

základě doporučení ŠPZ škola sestaví IVP. Ten bude obsahovat údaje o podpůrných opatřeních, identifikační údaje žáka, časové 

rozvržení učiva, metody a formy výuky a způsoby hodnocení. Dále musí obsahovat jméno pracovníka ŠPZ a informovaný souhlas 

zákonného zástupce. V případě podpůrného opatření (které spočívá v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího 
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 Žáci mimořádně 

nadaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů stanovená v RVP ZV 2016.  

 

 

Zásady pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami:  
- seznámíme všechny učitele s PLPP popřípadě IVP žáka  

- organizujeme s rodiči a odborným pracovištěm úzkou spolupráci  

- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí  

- žák má  v hodinách potřebné kompenzační pomůcky  

- klademe reálné cíle, postupně zvyšujeme nároky  

- chválíme nejen výkony, ale i snahu  

- snažíme se najít něco, v čem je dítě úspěšné  

- dbáme na pravidelnou relaxaci  

- vytváříme příznivé klima pro působení těchto dětí na škole 

V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Výchovný 

poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto 

žáků. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. 

 

Nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na naší 

škole jsou tito žáci vzděláváni v rámci integrace v běžných třídách. Všestranně nadaným žákům umožňujeme včasný přechod na 

navazující školy /víceletá gymnázia/.V tom máme velké úspěchy. V oblasti jejich nadání /matematika, fyzika, jazyky, výtvarné 

činnosti, hudba, sport/ jsou jim zadávány náročnější úkoly, učební látka je prohlubována, je jim dáván prostor pro bádání a 

zkoumání, mají přístup k veškerým informačním technologiím školy, škola podporuje jejich účast v soutěžích a projektech. V 

rámci ročníků jsou žáci přeskupováni podle schopností do jazykových skupin.  

 

Pokyny pro práci s nadanými žáky:  
- učitel by měl vědět, co žák umí, a dát najevo, že to ví  

- poskytovat dostatečné množství podnětů  

- nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný)  

- umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj  

- respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení  

- umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce  

 

Tvorba, realizace a vyhodnocení IVP mimořádně nadaného žáka  
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve 

kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a ŠPZ. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 
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3.4. ZAČLENĚNÍ 

PRŮŘEZOVÝCH 

TÉMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel i s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z 

obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení 

ŠPZ. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování 

IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný souhlas zákonného 

zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka  předá 

informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP třídnímu učiteli, který je zaznamená do školní matriky. 

 

Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích 

předmětů (INT) a částečně formou projektů (PRO). Prostupují celým vzděláváním, vstupují do mnoha činností školy i mimo ni. 

Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých 

vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy a průřezová témata. 

 

 Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

 Výchova demokratického občana (VDO) 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 

 Multikulturní výchova (MKV) 

 Environmentální výchova (ENV) 

 Mediální výchova (MV) 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Název 

tématického 

okruhu 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

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

Osobnostní 

rozvoj 

Prv/INT 

Vv/INT 

  Př/INT 

Vv/INT 

Př/INT 

 In/INT 

M/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Tv/INT Zdravý zoubek/PRO 

Sociální rozvoj  Prv/INT 

ĆJ/INT 

 Vv/INT  Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

M/INT 

M/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

Morální rozvoj   Prv/INT ĆJ/INT 

Vl/INT 

 Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Tv/INT 
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Výchova demokratického občana 

 

Název 

tématického 

okruhu 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

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

Občanská 

společnost a 

škola 

Prv/INT Prv/INT Prv/INT  Čj/INT 

Vl/INT 

Vz/INT 

Tv/INT 

Tv/INT Z/INT Tv/INT 

Občan, 

občanská 

společnost a 

stát 

Prv/INT Prv/INT 

 

Prv/INT Vl/INT   Z/INT 

Ov/INT 

Z/INT Z/INT 

Formy 

participace 

občanů 

v politickém 

životě 

Prv/INT Prv/INT Prv/INT Vl/INT   D/INT 

Z/INT 

D/INT 

Z/INT 

D/INT 

Z/INT 

Ov/INT 

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády a 

způsobu 

rozhodování 

Prv/INT Prv/INT Prv/INT Vl/INT   Z/INT D/INT 

Z/INT 

Čj/INT 

D/INT 

Z/INT 

Čj/INT 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Název 

tématického 

okruhu 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

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

Evropa a svět 

nás zajímá 

  Čj/INT 

Aj/INT 

Vl/INT Čj/INT 

 

Aj/INT 

Vv/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Objevujeme 

Evropu a svět 

   Vl/INT 

In/INT 

Vl/INT Aj/INT 

 

Aj/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Jsme Evropané     Vl/INT  Z/INT Z/INT Z/INT 

 

 

Multikulturní výchova 

 

Název 

tématického 

okruhu 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

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

Kulturní 

diference 

 Prv/INT  Vv/INT Vl/INT Z/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Vv/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Lidské vztahy Prv/INT 

Čj/INT 

 

Prv/INT 

 

Prv/INT Prv/INT Z/INT 

 

Vz/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Tv/INT 

Národní den/PRO 

Etnický původ   Vl/INT Vl/INT  Z/INT 

Tv/INT 

D/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Př/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

 

Multikulturalita    Čj/INT 

 

Čj/INT 

 

Z/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

Z/INT 

Aj/INT 

 

Z/INT 

Čj/INT 

Aj/INT 
Princip sociálního 

smíru a solidarity 
   Vl/INT Vl/INT Z/INT Z/INT Z/INT Z/INT 
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Environmentální výchova 

 

Název 

tématického 

okruhu 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

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

Ekosystémy Prv/INT 

Pč/INT 

Prv/INT 

Pč/INT 

Prv/INT 

Pč/INT 

Př/INT 

Pč/INT 

Pč/INT 

Př/INT 

Vv/INT 

Př/INT 

Z/INT 

Z/ Z/INT 

Vv/INT 

Z/INT 

Základní 

podmínky 

života 

Prv/INT  Prv/INT Př/INT 

Pč/INT 

Pč/INT 

Př/INT 

Př/INT 

Z/INT 

M/INT 

Př/INT 

  

Lidské aktivity 

a podmínky 

životního 

prostředí 

Prv/INT 

Pč/INT 

Pč/INT Pč/INT Př/INT 

Vv/INT 

Př/INT Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

Vv/INT 

Tv/INT 

D/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Ch/INT 

Př/INT 

Z/INT 

Vv/INT 

Tv/INT 

Ch/INT 

 

Vztah člověka 

k prostředí 

Prv/INT 

Vv/INT 

Vv/INT 

Prv/INT 

Vv/INT Př/INT Př/INT 

Vl/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

Ch/INT 

 

Z/INT 

Tv/INT 

Ch/INT 

 
Týden země/PRO 
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Mediální výchova 

 

Název tém. 

okruhu 

1. stupeň 2. stupeň 

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

Tématické okruhy receptivních činností 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

  Čj/INT Čj/INT Čj/INT 

In/INT 

Z/INT 

M/INT 

Tv/INT 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

 

Z/INT 

Tv/INT 

M/INT 

Z/INT 

M/INT 

Tv/INT 

Interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

   Čj/INT Př/INT 

In/INT 

Z/INT Z/INT 

 

Z/INT M/INT 

 

Stavba 

mediálních 

sdělení 

     Z/INT Z/INT Z/INT 

 

Z/INT 

 

Vnímání autora 

mediálních 

sdělení 

    Čj/INT     

Fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 

    Čj/INT 

Př/INT 

    

 

Tématické okruhy produktivních činností 

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

    In/INT Z/INT Z/INT Z/INT  

Práce 

v realizačním 

 týmu 

Vv/INT Vv/INT Vv/INT Vv/INT In/INT 

Vv/INT 

Z/INT Z/INT Z/INT Z/INT 
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4. UČEBNÍ PLÁN 

 
UČEBNÍ PLÁN PRO 1. 

– 5. ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Celkem Z toho 

DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

7+2 8+2 6+2 7+2 5+2 33+10 10 

Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 

aplikace 

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

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika     1 1  

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 3   14 2 

Přírodověda    1 2  

Vlastivěda    1+1 1+1  

Umění a kultura Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 12  

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2  

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5  

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118  

Z toho disponibilní časová dotace 2 3 3 4 4  16 

 

Tělesná výchova 

V 2. - 3. ročníku probíhá výuka plavání povinně vždy v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy se plní v 1. období 1. 

stupně.  V rámci předmětu tělesná výchova vyučujeme bruslení dle podmínek na zimním stadionu v Jablonci nad Nisou. Ve 4. - 5. 

ročníku se žáci účastní kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou. 
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UČEBNÍ PLÁN  PRO 

6. – 9. ROČNÍK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

Ročník Celkem Z toho 

DČD 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

3+1 4 4 4 15+1 1 

Anglický 

jazyk 

3 3 3 3 12  

Německý 

jazyk 

 2 2 2 6  

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 3+2 4+1 4+1 4+1 15+5 5 

Informační a 

telekomunikační 

technologie 

Informatika 1   0+2 1+2 2 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 1+1 2 11+1 1 

Občanská 

výchova 

1 1 1 1  

Člověk a příroda Fyzika 1+1 1+1 1+1 1+1 21+6 4 

Chemie   2 2  

Přírodopis 2 1+1 1+1 1 2 

Zeměpis 2 2 2 2  

Umění a kultura Hudební 

výchova 

1 1 1 1 10  

Výtvarná 

výchova 

2 2 1 1  

Člověk a zdraví Výchova ke 

zdraví 

+1 1 1 +1 10+2 2 

Tělesná 

výchova 

2 2 2 2  

Člověk a svět práce Pracovní 

činnosti 

1 1 1 +1 3+1 1 

Celková povinná 

časová dotace 

 29 30 31 32 122  

Z toho disponibilní 

časová dotace 
 5 3 4 6  18 
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CELOŠKOLNÍ   

PROJEKTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. VZDĚLÁVACÍ 

OBSAH OBLASTÍ 

 
UČEBNÍ OSNOVY 

 

 

 

    

 
 

 

 

Tělesná výchova 

V 7. ročníku se v případě dostatečného zájmu žáků, dle možností školy a příznivých povětrnostních podmínek uskuteční v rámci 

Tělesné výchovy lyžařský kurz. 

 

Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou projekty a projektové dny.  Jde o hodinové 

i několikahodinové projekty probíhající v rámci jednoho předmětu a jedné třídy. Dále to jsou projekty rozsáhlejšího charakteru, 

jde o projekty, které vyžadují spolupráci více tříd  a celé školy. Jde o projekty denní, několikadenní a celoroční. Pro realizaci 

projektových dnů není čerpáno z disponibilní časové dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou 

zodpověděni určení vyučující. 

 

 

projekty a projekty rozsáhlejšího charakteru 

Cvičení v přírodě                           1. – 9. ročník  

Sportovní den                                1. – 9. ročník  

Naše město                                    2. – 5. ročník      

Zimní den                                      1. – 9. ročník         

Týden země                                   1. – 9. ročník 

Zdravý zoubek                               1. – 5. ročník 

Praha                                                     8. ročník  

 

 

 

Pro každý vyučovací předmět učebního plánu pro 1. a pro 2. stupeň jsou zpracovány učební osnovy v tomto členění: 

 

 název vyučovacího předmětu 

 charakteristika vyučovacího předmětu 

 výchovné a vzdělávací strategie 

 výstupy žáka  

 učivo – obsah 

 mezipředmětové vztahy, průřezová témata 

 poznámky, projekty 
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6. HODNOCENÍ 

ŽÁKŮ 

 

 

 
 

 

PRAVIDLA PRO 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na 

všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto dokumentu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro 

hodnocení. 

Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k 

odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na 

vysvědčení. 

 

1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

1.1. jednoznačné, 

1.2. srozumitelné, 

1.3. srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 

1.4. věcné, 

1.5. všestranné. 

2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Čl. I 

Zásady hodnocení a způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1.  Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický 

takt vůči žákovi. 

2.  Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v 

učebních výkonech pro určitou indispozici. 

3.    Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému  předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky podle čl.V  odst.5. 

4.    Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na  konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a  učební výsledky, 

jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po  klasifikační období. Stupeň prospěchu se 

neurčuje na  základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

5.   Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem 

chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu 

přítomen (popř. vykonává dohled). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy. 

6.    Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednávají v pedagogické radě. 

7.    Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním  pedagogické rady o 

klasifikaci, zapíší učitelé příslušných  předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění 
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opravných  zkoušek , na klasifikaci v náhradním termínu. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby toto hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li 

možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby toto hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Ve třídách se slovním 

hodnocením  se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně. 

8.    Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami 

a prostředky : 

8.1 soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

8.2 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování, 

8.3 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy, 

8.4 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami, 

8.5 analýzou různých činností žáka, 

8.6 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, 

8.7 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

9   Žák II.stupně musí být z předmětu vyzkoušen  alespoň dvakrát za každé pololetí , z toho nejméně jednou  ústně. Učitel musí mít 

dostatečné podklady pro hodnocení a  klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné  metody a formy hodnocení). 

10  Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení 

písemných zkoušek, prací a  praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

11   Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut). 

12  Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut,  termín kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který 

koordinuje plán zkoušení. V jednom dni  mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru.  Žáci budou s dostatečným 

předstihem seznámeni s rámcovým  obsahem a přibližným termínem zkoušky. 

13  Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. 
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Čl. II 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 

1  Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim 

pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací 

instituce. 

2   Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO,KALIBRO,CERMAT,…), které jsou jednoznačně 

formami vnější srovnávací evaluace, také možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření 

stupně dosažených znalostí, dovedností,…  

3   Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních) : 

- schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi, 

- schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností, 

- schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu, 

- schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,… 

- schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost 

řešení dominantních část úloh, 

- schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků, 

- schopnost využívání mezipředmětových vazeb, 

- schopnost aplikovat etické principy v praxi, 

- schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, 

- pochopení své role v kolektivu. 

Čl. III 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

1    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

2   Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací 

obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

3   Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 

odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

4   U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. 
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Čl. IV 

Stupně hodnocení a klasifikace   

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

1.1. 1 – velmi dobré, 

1.2. 2 – uspokojivé, 

1.3. 3 – neuspokojivé. 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se 

v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

2.1. 1 – výborný, 

2.2. 2 – chvalitebný, 

2.3. 3 – dobrý, 

2.4. 4 – dostatečný, 

2.5. 5 – nedostatečný. 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování 

žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 

žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat. 

4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, 

aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace 

zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije 

slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2. 
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Čl. V 

Slovní hodnocení   

1. Používá se v průběhu roku před vystavením vysvědčení - kompletní hodnotící škála plyne z tabulky pro slovní hodnocení  (viz příloha č.1 

- 3. ). 

1.1. Tento přehled zachycuje průběžné měsíční hodnocení, s kterým jsou zástupci žáka seznámeni na pravidelných konzultačních dnech, 

popř. jim je přehled zaslán - v případě zdůvodněné neúčasti na konzultačních dnech.  Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje 

následující hodnotící škálu : 

2. žák : 

2.1. je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní  učivo 

daného ročníku, projevuje zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor, 

2.2. uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších       (drobných)  chyb, učí 

se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý,  

2.3. je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky,které 

odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o  předmět, 

2.4. je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi,  při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb,které 

nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje  stálé podněty, 

2.5. je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými  obtížemi, dělá podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno 

překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý  zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 

2.6 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen  vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky,základní učivo 

nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za  pomoci učitele, nemá zájem o učení. 

3. Celkové hodnocení 

3.1. Ovládnutí učiva předepsaného rámcovým vzdělávacím programem 

       3.1.1 Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři  SEVT  

1 - ovládá bezpečně , 

2 - ovládá , 

3 - v podstatě ovládá , 

4 - ovládá se značnými mezerami , 

5 - neovládá . 
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3.2. Hodnocení žáka do katalogového listu 

3.2.1.  Úroveň myšlení 

1 - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 

2 - uvažuje celkem samostatně, 

3 - menší samostatnost v myšlení, 

4 - nesamostatné myšlení, 

5 - odpovídá nesprávně i na návodné otázky . 

3.2.2.  Úroveň vyjadřování 

1 - výstižné a poměrně přesné, 

2 - celkem výstižné, 

3 - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně, 

4 - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, 

5 - i na návodné otázky odpovídá nesprávně. 

3.2.3.  Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští  

1 - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou , 

2 - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb, 

3 - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby , 

4 - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, 

5 - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí. 

3.2.4.  Píle a zájem o učení 

1 - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, 

2 - učí se svědomitě, 

3 - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, 

4 - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 

5 - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné. 
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Čl. VI 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 

 

1  prospěl(a) s vyznamenáním, 

2  prospěl(a), 

3  neprospěl(a). 

4           nehodnocen (a). 

1. Žák je hodnocen stupněm 

1.1. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. 

e), 

1.2. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

1.3. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

1.4. nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci I. pololetí. 

2. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se již na vysvědčení neuvádějí. V třídních knihách se  používá klasifikace: 

2.1. pracoval(a) úspěšně,  

2.2. pracoval(a). 

3. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků 

ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň 

znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. 
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Čl. VII 

 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z 

nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval 

ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch 

tohoto žáka. 

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první 

pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. 

3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé 

pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To 

neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

6. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, 

povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v 

žádosti. 

 

Čl. VIII 

Hodnocení chování  

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel 

po projednání v pedagogické radě. 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období. 

3. Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující : 
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Stupeň 1 - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá 

k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle. 

 

Stupeň 2 - uspokojivé 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele 

školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.   

 

Stupeň 3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných 

provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. 

 

Čl. IX 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka 

nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská 

opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit 

ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel.  

2. Pochvaly a ocenění třídního učitele 

2.1.  Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi 

po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou 

práci.  

2.2. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a se zaznamená do dokumentace školy . Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

3. Kázeňská opatření 

3.1. Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo(-a): 

3.1.1.  Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; o  udělení napomenutí 

uvědomí třídní učitel prokazatelně  rodiče - dopisem, ústní informací na pravidelných  konzultačních dnech a třídních 

schůzkách. 
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3.1.2.  Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po  projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější či opakované 

porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem  třídy. 

 

3.1.3.  Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po  projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy – zvláště  za 

porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné 

zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za 

klasifikační období.  

3.1.4.  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem 

žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy . 

 

Čl. X 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech 

Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu a učebních 

osnov. 

1 - Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen 

stanovených výstupů) rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí 

učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní 

zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností a rezerv. 

 

2 - Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Pravidelně projevuje schopnost samostatně 

pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují 

drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv. 

 

3 - Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Schopnost samostatně pracovat 

projevuje jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných 

úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen 

malou snahu o zlepšení tohoto stavu. 

 

4 - Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen některých stanovených výstupů. Schopnost 

samostatně projevuje pouze výjimečně. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale 

vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví 

téměř žádnou snahu tento stav zlepšit. 

 

5 - Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a 

snahu učitele. Schopnost samostatně pracovat prakticky neprojevuje.  O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na 

výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje. 
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Čl. XI 

Hodnocení žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském 

rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky 

(dále jen „zkoušející škola“).: 

1.1. ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání, 

1.2. v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice 

vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

1.3. na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve 

školním vzdělávacím programu zkoušející školy. 

2.1. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní 

obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se 

stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce 

žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. 

2.2. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. 

2.3. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 

2.4. Komise je tříčlenná. 

2.5  Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do 

dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející 

školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, 

stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, 

za které se zkouška koná. 

2.5. Před konáním zkoušky podle § 18 odst. 1 předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný 

ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti 

ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka  potvrzení zahraniční školy 

o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro 

stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření 

zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je 

ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 
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2.6.   O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

2.7. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm 

prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 

zástupci žáka. 

2.8. Po vykonání zkoušek podle § 18 odst. 1 nebo 2 vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen 

z chování. Na vysvědčení se uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“. 

2.9.  Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6. 

2.10. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 

22. 

 

2.11. Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této 

školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a 

výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi. 

2.12. Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové 

škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného 

ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 1 a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného 

ročníku základního vzdělávání. 

2.13. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky a 

pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný 

zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. 

2.14. Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a pokračuje v plnění povinné školní 

docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této 

školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 2. 

2.15. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18, zařazuje ředitel spádové školy 

nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 

dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 
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Čl. XII 

Hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

1. Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření jsou : 

1.1. výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv 

1.2. tělesná výchova. 

2. Stupně slovního hodnocení : 

2.1. pracoval výborně 

2.2. pracoval dobře 

2.3. pracoval uspokojivě 

3. Žák je hodnocen   p r a c o v a l  v ý b o r n ě  : 

Je-li v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě,  samostatně , plně využívá své osobní předpoklady a velmi  úspěšně, podle požadavků 

osnov je rozvíjí v individuálních  a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky  působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné  

výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky  aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění,  estetiku, tělesnou 

kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 

4. Žák je hodnocen    p r a c o v a l  d o b ř e  : 

Je-li v   činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.  Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním 

projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se  v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější  mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Nemá  dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou  kulturu. 

5. Žák je hodnocen   p r a c o v a l  u s p o k o j i v ě  : 

je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností  je málo uspokojivý.  Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti  a dovednosti 

aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí  dostatečně svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.  

6. Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků  obsažených v učebních osnovách. 

7. V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho  zdravotnímu stavu, všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti  a péče o vlastní 

zdraví. 
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7. ZÁVĚREČNÁ 

USTANOVENÍ 

 

 

 

 

 
Čl. XIII. 

 
Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení nebo chování. 

 Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalostí příznaku postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve 

kterých se projevuje postižení žáka, a na všech stupních vzdělávání.  

 Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při hodnocení a  klasifikaci.  

 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků je třeba zvýraznit motivační složku hodnocení, hodnotit jevy, které žák zvládl.   

 

Škola není zapojena do mezinárodní spolupráce. 

Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je roční plán práce školy zpracovaný k datu zahájení 

nového školního roku, který aktualizuje a upřesňuje text ŠVP ZV pro daný školní rok. 

 

Změny v ŠVP ZV lze provádět  na základě změn RVP ZV, zákonů, vyhlášek či návrhů pedagogů školy, školské rady, či výboru 

Spolků. 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:     ČESKÝ JAZYK A LITERATURA    

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku v hodinové dotaci 9 hodin týdně v 1. a 4. ročníku, 10 hodin 

týdně ve 2. ročníku, 8 hodin ve 3. a 7 hodin v 5. ročníku. 

 

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve 

vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské 

společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci.  

 

 V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. – 9. ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární 

výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a 

sdělovat své myšlenky a prožitky.  V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. 

Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají 

prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí 

základní čtenářské návyky. Český jazyk a literatura zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy environmentální a multikulturní výchovy, 

výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce 

založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů a exkurzí. 

 

 Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace  a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje 

schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací.  

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

Kompetence k učení 

 

 Nabízení řady aktivačních metod, které rozvíjí danou problematiku. 

 Klást důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. 

 Předkládat žákům dostatek informačních zdrojů / vyhledávání informací /. 

 Vést žáky k sebehodnocení. 
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 Zadávat zajímavé domácí úkoly. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Vést žáky k samostatnosti při práci / řešení a obhajoba problémů /. 

 Vést žáky k řešení problémů s využitím různých informačních zdrojů. 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Nabízet žáků dostatek možností k porozumění textu. 

 Vést žáky k formulování vlastních názorů. 

 Zapojovat žáky do diskuzí / výstižné vyjadřování /. 

 Používání skupinového učení. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 Vytváření situací k rozvíjení sebedůvěry a vzájemného respektu. 

 Vést žáky k vzájemné pomoci. 

 Učit žáky základům kooperace a týmové práce. 

 
Kompetence občanské 

 

 Povzbuzovat u žáků respekt ke kulturnímu a historickému dědictví. 

 Vést k uvědomělému vztahu k českému národu i jazyku. 

 

Kompetence pracovní 

 

 Vést žáky k využívání znalostí a zkušeností z jiných předmětů. 

 Vést žáky k objektivnímu sebehodnocení. 

 Pořádat praktické exkurze / knihovny, divadla, kina, muzea… /. 

 Umožnit žákům podílet se na tvorbě žákovského časopisu. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. 

 

Očekávané výstupy  Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Komunikační a slohová  výchova 

žák: 

 čte s porozuměním přiměřené texty 

 porozumí písemným pokynům přiměřené 

složitosti 

 dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 

pravidelné dýchání 

 zvládá základní hygienické návyky spojené 

se psaním a dodržuje čitelnost psaného 

projevu 

 spojuje písmena a slabiky 

 

 obsah učiva je přizpůsoben zvolené 

metodě výuky čtení-genetická nebo 

analyticko-syntetická 

 uvolňovací cviky, hygienické návyky 

 držení psacího nářadí 

 psaní prvních písmen 

Prv, Vv, Dv, Pč, Hv, M 

 

Možnost volby metody 

výuky čtení –genetická 

/pracoviště Vrkoslavice/ 

analyticko-syntetická 

Jazyková výchova: 

žák: 

 zná všechna písmena malé a velké abecedy 

 rozpozná samohlásky (odliší jejich délku) a 

souhlásky 

 tvoří slabiky 

 

 opis a přepis slabik, slov 

 diktát písmen, slabik, slov 

 

 čtení slov s probranými slabikami 

nebo písmeny/dle zvolené metody 

výuky čtení/ 

 opis a přepis vět 

 diakritická znaménka, velké písmeno  

 podpis 

M, Prv, Vv, PČ 

 

 

M, Prv, Vv, PČ,  

Téma:  

Práce s knihou (ŠK) 
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Literární výchova 

žák: 

   pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a básničky 

  dokáže se koncentrovat na poslech 

pohádek a krátkých příběhů 

 čtení textů ze Slabikáře 

 vzkaz, zápis do úkolníčku, pozvánka 

Vv, M, Prv 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 

Komunikační a slohová  výchova: 

žák: 

 plynule čte s porozuměním přiměřené texty 

 porozumí písemným pokynům přiměřené 

složitosti 

 píše písmena a číslice – dodržuje správné 

tvary písmen 

 spojuje písmena a slabiky 

 převádí slova z mluvené do psané podoby 

 

Jazyková výchova: 

žák: 

 rozpozná samohlásky (odliší jejich délku) a 

souhlásky 

 tvoří slabiky 

 rozliší věty, slova, slabiky, hlásky 

 

 

 opakování učiva z 1.ročníku 

 opakování písmen  

 věta-druhy vět, pořadí vět v textu 

 opis, přepis 

 stavba slova-láska, slabika, dělení 

slov 

 krátké a dlouhé samohlásky  

 

 

 

 vlastní jména 

 skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně 

slova s párovou souhláskou 

 opakování a procvičování probraného 

učiva 

 

Prv, Vv, Dv, Pč, Hv, M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv, M, Prv 
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Literární výchova: 

žák: 

 pamatuje si a reprodukuje jednoduché 

říkanky a básničky 

  dokáže se koncentrovat na poslech 

pohádek a krátkých příběhů 

 

 

 postupné zvládání složitějších textů 

 správný přízvuk, čtení s předložkami 

 přímá, nepřímá řeč 

 pohádka, pověst 

 rozvoj souvislého čtení textu 

 vypravování podle obrázkové osnovy 

 popis věci 

 vyjádření myšlenky 

 

 

Dv , Hv, Vv - ilustrace 

        dramatizace 

Prv – rodina, škola, příroda 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 3. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata  
Pozn. 

 

Komunikační a slohová  výchova: 

žák: 

 plynule čte s porozuměním přiměřené 

texty 

 pečlivě vyslovuje, opravuje nesprávnou 

nebo nedbalou výslovnost 

 spojuje písmena a slabiky 

 převádí slova z mluvené do psané podoby 

 

 

 

 

 dodržuje správné pořadí písmen a úplnost 

slov 

 

 

 

 

 

 zvládá opis a přepis krátkých vět 

 

 

 opakování z 2.roč.  

 párové souhlásky uvnitř slov 

 abeceda 

 kontrola vlastního projevu 

 vyprávění podle osnovy 

 souznačná, protikladná slova, slova 

nadřazená a podřazená 

 řady vyjmenovaných. slov 

 dopis, přání, vzkaz, telefonování 

 adresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 všechny slovní druhy 

 rod, číslo, pád, životnost 

 podstatná jména obecná, vlastní 

 rozhovor 

 osoba, číslo, čas, infinitiv 

 

Hv - kořen, předponová a 

příponová část 

Dv, Prv – naše město  

M – slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv, Prv, Pč – výroba jednoduché 

hračky 

 

 

MV 

 

 

Pč, Hv, Vv 

 

 

 

 



 

 

39 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4. 

 

Očekávané výstupy  Učivo  
Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Pozn. 

Komunikační a slohová výchova 

žák: 

 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

 tvoří otázky a odpovídá na ně 

 vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací 

 v mluveném projevu volí 

správnou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo řeči 

Opakování učiva 3.ročníku:  

 věta, souvětí 

 hlásková podoba slova 

 význam slova  

 slova jednoznačná, mnohoznačná 

 slova spisovná a nespisovná, 

citově zabarvená 

 ohebné a neohebné slovní druhy 

 členění textu (úvod, závěr, 

osnova) 

Hv- písně s citově zabarvenými slovy 

Dv- dramatizace příběhů 

Vv- barevné znázorňování souhlásek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

žák: 

 porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

 stavba slov – kořen slova, část 

předponová a příponová, slova 

příbuzná, předpony a tvarově 

stejné předložky 

 dopis, adresát, odesílatel, zpáteční 

adresa 

 

Vv- barevné rozlišování kořene, 

předpon a přípon 

 

 



 

 

40 

 

 

 určuje samohlásky a souhlásky 

 píše správně i/y v obojetných 

souhláskách 

 rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 

souhlásky a ovládá pravopis 

měkkých a tvrdých slabik 

 řadí slova podle abecedy 

 správně vyslovuje a píše znělé a 

neznělé souhlásky 

 vyjmenovaná slova 

 slovní druhy 

 slovesa-neurčitek,slovesné tvary 

určité, sloveso zvratné, 

jednoduchý a složený slovesný 

tvar 

vyprávění podle obrázkové osnovy 

 popis osoby(literární, odborný, 

policejní) 

 popis věci a děje 

 časování sloves-osoba, číslo, čas 

 popis činnosti 

 reklama, e mail 

 rozhlasové vysílání 

Hv- písně typu Kdyby byl Bavorov, 

apod. 

Vv- barevné znázorňování 

Pč- modelování 

Dv- význam slov, pantomima 

Př- les v zimě, zvířata, stromy 

Vv- ilustrace pohádek 

Mimočítanková četba 

Časopisy 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova: 

žák: 

 vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 čte krátké texty s porozuměním a 

dokáže je reprodukovat podle 

jednoduché osnovy 

 ovládá tiché čtení a orientuje se 

ve čteném textu 

 

 rozlišuje prózu a verše 

 rozlišuje různé typy uměleckých 

a neuměleckých textů 

 určí v přečteném textu hlavní 

postavy a jejich vlastnosti 

 rozliší pohádkové prostředí od 

reálného 

 

 společná četba 

 úryvky z čítanky 

 tematicky přizpůsobený výběr 

textů 

 besedy a  literární chvilky 

s knihou na dané téma 

 příprava literárního pásma 

Vl - pověsti z dějin 

Hv – hymna 

Dv- dramatizace pohádek 

Vv- ilustrace 

Obrázky dětských spisovatelů a 

ilustrátorů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. 

Očekávané výstupy  Učivo  
Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Pozn. 

 

Komunikační a slohová výchova 

žák: 

 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas  

 v mluveném projevu volí 

správnou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo řeči 

 dbá na úpravný a čitelný písemný 

projev, dodržuje vzdálenost 

mezer mezi slovy  

 

 předpony, přípony, kořen, 

odvozování, skládání slov 

 slovotvorný základ 

 pravopis předpon a předložek 

 pravopis přípon 

 slova jednoznačná a 

mnohoznačná 

 homonyma, antonyma, synonyma 

 slova citově zabarvená) 

 slova nadřazená, podřazená 

Vv, M – barevné zvýrazňování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

 reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení 

 vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, nechá vzkaz na 

záznamníku 

 popíše jednoduché předměty, 

činnosti a děje 

 volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo řeči podle 

komunikačního záměru 

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost, vhodně ji využívá 

 slovesa – mluvnické významy, 

slovesný způsob 

 podmět, přísudek (druhy) 

 shoda přísudku s podmětem 

 věta jednoduchá 

 pozorování 

 popis 

 popis pracovního postupu 

Dv – pantomima 

EGS 
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vzhledem k situaci 

 umí přepsat a opsat jednoduché 

texty 

 ovládá psaní hůlkovým písmem 

 

Jazyková výchova 

žák: 

 porovnává významy slov, 

zvláště slova stejného nebo 

podobného významu a slova 

vícevýznamová 

 píše správně i/y v obojetných 

souhláskách 

 rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 

souhlásky a ovládá pravopis 

měkkých a tvrdých slabik 

 pozná podst. jména a slovesa 

 

 odlišuje větu jednoduchou od 

souvětí, vhodně změní 

jednoduchou větu v souvětí 

  

 píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

 

 správně vyslovuje a píše znělé 

a neznělé souhlásky 

správně vyslovuje a píše slova se 

skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 

 

 dopis, blahopřání 

 podstatná jména přídavná jména – 

mluvnické významy, druhy 

přídavných jmen, skloňování 

 druhy slov 

 vypravování (osnova) 

 líčení zážitků 

 oznámení 

 zpráva 

 slova cizího původu, slova přejatá 

 několikanásobný podmět a 

přísudek 

 shoda přísudku s podmětem 

 přímá, nepřímá řeč 

 báseň 

 dopis 

povídka 

 

M, Vv – grafické znázornění 

VDO 

MKV 
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Literární výchova: 

žák: 

 rozliší pohádkové prostředí od reálného 

 vypráví zhlédnutý filmový nebo 

divadelní příběh podle daných otázek 

 dramatizuje jednoduchý příběh 

 vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 čte krátké texty s porozuměním a 

dokáže je reprodukovat podle 

jednoduché osnovy 

 ovládá tiché čtení a orientuje se ve 

čteném textu 

 rozlišuje prózu a verše 

 

 společná četba 

 úryvky z čítanky 

 tematicky přizpůsobený výběr textů 

 besedy a  literární chvilky s knihou na 

dané téma 

 spisovatelé národního 

obrození(Němcová, Erben, Borovský, 

Mácha) 

 dětská literatura(pohádky) 

 naučná literatura(informace o 

osobnostech NO – Tyl, Škroup, generace 

ND 

 dětská poezie(Seifert, Neruda, Vrchlický, 

Ezop, Mácha) 

 verš, rým, sloka, rytmus 

 dobrodružná literatura(Foglar, Verne, 

Stevenson, London, Batlička, May) 

 literatura s dětským hrdinou 

 divadelní představení 

Vl - pověsti z dějin 

Hv - hymna 

Dv- dramatizace pohádek 

Vv- ilustrace 

Vv- ilustrace 

Hv- písně k táboráku 

Vl- dějiny českého národa 

Obrázky dětských 

spisovatelů a 

ilustrátorů 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:                   ANGLICKÝ JAZYK 
 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 

   Anglický jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků  ve světě i v Evropě. Angličtina  je jedním z jednacích jazyků mezinárodních 

organizací. Proniká do každodenního života dětí. 

   Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen samostatně na 1. stupni v hodinové dotaci  

 3. – 5. ročník     3 hodiny týdně 

 

3. ročník tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání, především jde o probuzení zájmu o studium cizího jazyka. 

               Pozornost se věnuje mluvenému slovu a schopnosti reagovat na pokyny a modelové komunikační situace. 

               Jazykové dovednosti poslechu, mluvení a čtení jsou upřednostněny před psaním a znalostmi gramatiky. 

 

Ve 4. až 5. ročníku se žáci učí dále rozvíjet základní řečové dovednosti, rozumět psanému textu a aplikaci jednoduchých gramatických jevů. 

               Žáci se začínají seznamovat s jednoduchými reáliemi anglicky mluvících zemí. 

 

 

Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, dorozumět se a vést rozhovor v běžných jednoduchých situacích a hovořit o základních 

praktických tématech. 

Ve 4. až 5. ročníku je hodnocení také založeno na výsledcích testů a míře zapojení do spolupráce. 

 

 

Metody a formy práce: pozorování, poslech, četba, imitace, tvořivé činnosti, hry. 

Výuka je propojena s hudební, výtvarnou, pohybovou a dramatickou výchovou. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

Kompetence k učení 

 

 Pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život. 

 Propojovat probraná témata a jazykové jevy. 

 Samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí. 

 Nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem. 

 Naučit se sdělit obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. 

 

Kompetence  komunikativní 

 

 Porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce. 

 Umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky. 

 Rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce. 

 Využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu . 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 V jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu. 

 Dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování. 

 Spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu. 

  

Kompetence občanské 

 

 Získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je s našimi zvyky. 

 Umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky. 

 

Kompetence pracovní 

 Samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem. 

 Využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák: 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně  

 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 

kterými se v průběhu výuky setkal 

 

 

 
Hv, Vv 

 

 

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 

oporu   

 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu  

 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení

 píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy  

 

 OSV – komunikace, vedení 

dialogu 

EGS – tradice a zvyky angl. 

mluvících národů 
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 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu   

 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu  

 přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení

 píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy  

  

 OSV – komunikace, vedení 

dialogu 

EGS – tradice a zvyky angl. 

mluvících národů 
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 VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4.-5. 

Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  

 rozumí  slovům a jednoduchým větám pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu  

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 

je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 

vizuální oporu  

MLUVENÍ  
žák  

  se zapojí do  jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

 

 zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov  

slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů a 

umí ji používat v komunikačních situacích, 

práce se slovníkem   

tematické okruhy – domov, rodina, škola, 

volný čas  povolání, lidské tělo, jídlo, 

oblékání, nákupy, bydliště, dopravní 

prostředky, kalendářní rok (svátky, roční 

období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), 

zvířata, příroda a, počasí 

mluvnice – základní gramatické struktury a 

typy vět  (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení 

a porozumění) 

 

 

  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák  

 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 

života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
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PSANÍ  
žák  

 s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 

sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých 

zájmů a každodenního života 

 vyplní  osobní údaje do  formuláře 
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1. STUPEŇ -  VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:    MATEMATIKA      

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

- je realizována v 1. - 5. ročníku   

 v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně 

 ve 2.  až 5. ročníku je 5 hodin týdně 

                                                               

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

Čísla a početní operace – osvojení aritmetických operací ve třech složkách 

 dovednost provádět operaci 

 algoritmické porozumění 

 významové porozumění 

 získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty – rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů 

 

Geometrie v rovině a prostoru –určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy – uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života 

 

Organizace  

- žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě a využívají k učení různé formy práce 

- během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky 

 

Průřezová témata  

- v tomto předmětu jsou realizována : VDO, EV 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

Kompetence k učení 

 

 Učíme žáky se přesně a stručně vyjadřovat včetně symboliky. 

 Provádíme rozbor a zápisy při řešení úloh . 

 Rozvíjíme abstraktní, exaktní, kombinované a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Učíme žáky  rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebe kontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti. 

 Učíme žáky se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správností výsledků. 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

  Učíme žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky. 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

  Vedeme žáky ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,  ke kolegiální radě a 

pomoci. 

 Učíme žáky se pracovat v týmu. 
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Kompetence občanské 

 

 Při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení. 

 Učíme žáky  hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu. 

 Učíme žáky  vnímat složitosti světa. 

 

Kompetence pracovní 

 

 Žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě. 

 Učíme žáky  využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. 

Očekávané výstupy  Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

žák: 

 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

 

 

 počítání do dvaceti VDO  

 rozezná, pojmenuje a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa  

  
 geometrie 

Vv – obrázky stejného 

druhu podle počtu 

 
 

 čte a používá značku pro litr, kilogram, metr, korunu  jednotky 

Vv, Pč – znázornění 

úlohy,vystřihování , 

modelování 
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Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

ŽÁK: 

 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na 

číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly 

 

 počítání do 20 

 

 počítání do 100 

 

 

VDO – výchova 

k samostatnosti, 

k sebekontrole, smyslu 

pro odpovědnost, 

ohleduplnost a 

přesnost 

 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace  slovní úlohy 
EV – výchova 

k životnímu prostředí 
 

 počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě 

do sta korun  násobení do 50   

 

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a jednoduchá 

tělesa , nachází v realitě jejich reprezentaci 

 porovná velikost útvarů , měří a odhaduje 

délku úsečky 

 

 geometrie 

Vv, Pč – 

znázorňování, 

modelování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 2. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 3. 

Očekávané výstupy  Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném prostoru, vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a 

zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými 

čísly 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

 

 malá násobilka, počítání do 

100 

 

VDO – výchova 

k samostatnosti, 

k sebekontrole, smyslu pro 

odpovědnost, ohleduplnost a 

přesnost 

 

 

 zapisuje a čte přirozená čísla do 1000,užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými 

čísly 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

 počítání v oboru do 1000 ,    

  rovnice   

 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek 

času 

 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

 závislosti, vztahy a práce s 

daty  
Prv - měření  

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné 

útvary a jednoduchá tělesa , nachází v realitě jejich 

reprezentaci 

 porovná velikost útvarů , měří a odhaduje délku úsečky 

 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině  

 geometrie   
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. 

Očekávané výstupy  Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

žák: 

 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

 

 

 počítá do 10 000   

  násobení a dělení 
 

 
 

 používá jednotky hmotnosti, délky, objemu a času  jednotky 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace v celém oboru přirozených čísel  

 
 slovní úlohy   
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

žák: 

 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

 pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu 

 

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

v oboru kladných čísel 

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané hodnoty 

 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a 

toto číslo vyznačí na číselné ose 

 vyhledává a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 počítá do 1 000 000 

 sčítání odčítání 

 násobení 10,100,1000 

 zaokrouhlování 

 násobení trojcif. činitelem 

 dělení dvojcif. dělitelem 

 slovní úlohy 

 práce s kalkulátorem 

 římské číslice 

 zlomky  

 desetinná čísla 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (prolíná 

učivem v řešení slovních 

úloh) 

 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce 

 sčítá a odčítá graficky úsečky, určí, délku lomené čáry,  obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

 určí obsah obrazce čtvercové sítě a užívá základní jednotky 

obsahu 

 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 

souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 geometrie   
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 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž 

řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

 nestandardní aplikační 

úlohy a problémy 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  PRVOUKA 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 

Vyučovací předmět prvouka je zařazen samostatně v 1. a 2. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně, ve 3. ročníku  

3 hodiny týdně. 

 

Svým komplexním pojetím vymezuje vzdělávací obsah, který se týká člověka, rodiny, společnosti, historie, vlasti, přírody, kultury, techniky a 

zdraví. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání a směřuje k dovednostem pro 

praktický život.  

Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů: „Místo, kde žijeme“ 

                                                                                                                         „Lidé kolem nás“ 

                                                                                                                         „Lidé a čas“ 

                                                                                                                         „Rozmanitost přírody“ 

                                                                                                                         „Člověk a jeho zdraví“ 

 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí na základě poznávání svého okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života 

v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Praktickými činnostmi a úkoly získávají žáci kladný vztah k místu jejich bydliště a naší zemi. Důraz je kladen 

praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). 

 

V tematickém okruhu „Lidé kolem nás“ si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se 

se základními právy a povinnostmi a zároveň i s problémy, které provázejí soužití lidí. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem 

financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). 

V tematickém okruhu „Lidé a čas“ se žáci učí orientovat v dějích a čase.Hlavním cílem tohoto okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o 

kulturní bohatství regionu i celé země. Důraz je kladen na samostatné vyhledávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů. 

V tematickém okruhu „Rozmanitost přírody“ žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají velkou rozmanitost i 

proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny i získaných informací se žáci učí hledat důkazy o 

proměnách přírody, o vlivu lidské činnosti na přírodu a přispívat k ochraně přírody 
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V tematickém okruhu „Člověk a jeho zdraví“ žáci poznávají sebe, a to na základě poznávání člověka jako živé bytosti.  Poznávají, jak se člověk 

vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování 

v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví člověka. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy 

života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, 

hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných 

událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.  

 

 

Prvouka zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. Využívá metod a forem práce 

založených především na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a menších pracovních skupinách), vzájemného učení na základě prezentací žáků , 

které vycházejí ze schopnosti orientovat se v informačních zdrojích, z projektů, projektových dnů, exkurzí a cvičení.  

   

 

Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a 

obhajovat vlastní názory, schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry zapojení do spolupráce. 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence  k učení 

 žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává 

 vést žáky k poznávání cíle a smyslu učení prvouce, umět posoudit vlastní pokrok 

 vést k používání řady nových termínů a symbolů 

 učit propojování poznatků 

 vést k vyhledávání a třídění informací 

 vést k využívání efektivních způsobů učení 

 

Kompetence  k  řešení  problémů 

 

 vést žáky k vnímání problémových situací, učit je hledat jejich řešení 

 vést k využití získaných vědomostí a dovedností pro objevování různých variant řešení problémových situací 

 učit samostatnému řešení problémů 

 sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů 

 vést ke kritickému myšlení se schopností obhajovat své názory 
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Kompetence komunikativní 

 

 vést žáky k výstižnému vyjadřování myšlenek v ústním i písemném projevu 

 učit schopnosti naslouchat druhým 

 vést k porozumění různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů 

 rozumět gestům a zvukům používaným v běžném životě 

 vést žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 žák spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel týmu 

 vést žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu 

 přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 učit žáky poskytnout pomoc a umět o ni požádat 

 vést žáky ke schopnosti diskutovat, respektovat hlediska druhých 

 

 

Kompetence občanské 

 

 vést k respektování přesvědčení druhých lidí, snaží se vcítit do jejich situace 

 vést k uvědomění si povinnosti postavit se násilí, uvědomovat si vlastní práva a povinnosti ve škole i mimo ni 

 učit poskytnout účinnou pomoc 

 vést k zodpovědnému chování v krizových situacích 

 žák se aktivně zapojuje do kulturních a sportovních aktivit 

 vést žáky k chápání ekologických a environmentálních problémů 

 učit žáky rozhodovat se v zájmu ochrany zdraví 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 1. 

 

Očekávané výstupy  Učivo   
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí  

   

 

     

    

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Škola  

 orientace ve škole, okolí školy; vyučování, 

prostředí třídy; bezpečná cesta do školy 

Domov  

 prostředí domova 

 

Čj – naše třída, škola 

        Jsem školák  

M – počty různých předmětů ve 

třídě, škole 

Vv – naše třída, škola 

 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Rodina  

 postavení jedince v rodině, role    členů 

rodiny;  příbuzenské a mezigenerační 

vztahy; život a funkce rodiny 

Soužití lidí  

 mezilidské vztahy; mezilidská 

komunikace 

Chování lidí 

 kladné a záporné vlastnosti; pravidla 

slušného chování 

Věci kolem nás  

 běžné činnosti v životě lidí; předměty 

denní potřeby, pro zábavu; práce, 

zaměstnání; volný čas a jeho využívání 

Čj – moje rodina 

Vv – moje rodina 

Tv – aktivní odpočinek 

OSV 

 

 

 využívá časové údaje při řešení různých 

situací v denním životě, 

  rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase  

 určování času, režim dne; roční období; 

kalendář, rok, měsíc, týden, den 

Čj – co dělám během dne 

M – kolik je hodin? 
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 pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Rostliny, houby, živočichové 

 známé a snadno dostupné druhy rostlin 

a hub; základní skupiny živočichů a 

jejich zástupců 

Rovnováha v přírodě  

 přírodní společenstva 

 

Čj – popis, vyprávění  

Vv – Příroda 

Hv – písně s přírodní tématikou 

Tv – cvičení v přírodě 

ENV 

 

 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a 

jiné zdravotně preventivní návyky 

s využitím elementárních znalostí o lidském 

těle 

 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 reaguje odpovídajícím způsobem na pokyny 

dospělých při mimořádných situacích 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Lidské tělo  

 stavba lidského těla; změny lidského 

těla v průběhu života 

Péče o zdraví, zdravá výživa  

 zdraví a nemoc;  vliv stravování na 

zdraví;  úrazová zábrana; denní režim; 

osobní hygiena 

Osobní bezpečí 

 bezpečné chování v různém prostředí; 

krizové situace; přivolání pomoci v 

situaci osobního či cizího ohrožení 

Situace hromadného ohrožení 

Tv – pohybové hry, tělocvičné 

pokyny 

Vv – Co je zdravé, nezdravé 

OSV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. 
 

Očekávané výstupy  Učivo   
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Škola  

 bezpečná cesta do školy ; orientace 

ve škole; vyučování, učivo, 

prostředí; okolí školy 

Domov 

 domov a bydlení; orientace v místě 

bydliště 

Naše obec 

 název obce, její části; orientační 

body, významné budovy, objekty, 

známá místa 

Okolní krajina  

 povrch krajiny, typy; ochrana 

životního prostředí ; chráněná 

krajinná oblast 

 

Čj – naše škola, Můj domov 

Vv – tématické práce 

Tv – modelové situace 

(silniční provoz);    

tělovýchovné aktivity v okolí 

školy 

 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Rodina 

 postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny; příbuzenské vztahy v 

rodině, mezigenerační vztahy; 

funkce a život rodiny 

Čj – Moje rodina (popis, 

vyprávění) 

Vv – tématické práce 

Tv – způsoby aktivního 

odpočinku 
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Soužití lidí  

 mezilidské vztahy; mezilidská 

komunikace 

Chování lidí  

 kladné a záporné vlastnosti; pravidla 

slušného chování 

Věci a činnosti kolem nás  

 běžné činnosti v životě lidí ; 

předměty denní potřeby a pro 

zábavu práce, zaměstnání; volný 

čas, jeho využití 

Hv – písně s danou tématikou 

OSV 

 

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 

rodině a činnostech člověka, o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase a časový řád 

 určování času pomocí hodin;  

určování dne a stanovení data, 

používání kalendáře; režim dne; 

roční období 

 

M – určování času 

Vv – tematické práce 

Čj – popis, vyprávění 

 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 

určujících znaků 

  uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

ROZMANITOST  PŘÍRODY 

Rostliny, houby, živočichové  

 známé a snadno dostupné druhy 

rostlin a hub;  základní skupiny 

živočichů a jejich poznávání 

Rovnováha v přírodě  

 přírodní společenstva 

 

ČJ – popis, vyprávění 

Vv – tematické práce 

Hv – písně s přírodní 

tématikou 

Tv – cvičení v přírodě 

ENV 
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 projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými 

jedinci 

 odmítne komunikaci , která je mu 

nepříjemná 

 v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 

i pro jiné dítě 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Lidské tělo 

 stavba lidského těla; změny lidského 

těla v průběhu života 

Péče o zdraví, zdravá výživa  

 zdraví a nemoc; vliv stravování na 

zdraví; osobní hygiena; pitný režim; 

úrazová zábrana  

Osobní bezpečí  

 bezpečné chování v různém prostředí; 

krizové situace; přivolání pomoci v 

situaci osobního nebo cizího 

ohrožení; provozu bezpečné chování 

v silničním 

Situace hromadného ohrožení 

Tv – pohybové hry, 

tělocvičné pokyny 

Vv – Co je zdravé, nezdravé 

Čj – vyprávění 

Hv – písně s pohybovým 

doprovodem 

OSV 

 Bezpečnost na silnici a 

první pomoc  

 Branný kurz 
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Očekávané výstupy Učivo   
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy, cestu na určené místo 

 začlení své město do příslušného kraje a 

obslužného centra ČR 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Domov  

 domov, bydlení; orientace v místě 

bydliště a v nejbližším okolí 

Město, kde žiji  

 název obce, její části; poloha obce v 

krajině; orientační body; význačné 

budovy, objekty, zajímavá místa; 

dopravní síť 

Místní krajina  

 zvláštnosti místní oblasti a příslušnost k 

větším územním celkům (Čechy, 

Morava, Slezsko)  

Okolní krajina  

 typy krajiny; vliv krajiny na život lidí; 

působení člověka na utváření krajiny a 

životního prostředí; názvy místních 

lokalit; voda v krajině; určování 

hlavních světových stran, jevy v přírodě, 

orientační body; ochrana životního 

prostředí; různé druhy plánů a map 

 

 

Čj – popis, vyprávění 

Vv – tématické práce 

Tv - turistika 

VDO 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. 
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Naše vlast  

 orientace na vlastivědné mapě; sousední 

státy; státní symboly   

 odvodí význam a potřebu různých povolání  

   a pracovních činností 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 

role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 

i nedostatkům 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Rodina 

 postavení jedince v rodině; role členů 

rodiny; širší okruh příbuzenských 

vztahů v rodině; život a  funkce 

rodiny; rodinné prostředí; práce 

fyzická a duševní, zaměstnání 

Soužití lidí  

 mezilidské vztahy a komunikace; 

zásady opatrnosti, vstřícnosti, úcty, 

slušnosti a ohleduplnosti; lidská 

solidarita 

Chování lidí  

 kladné a záporné vlastnosti lidí; 

pravidla slušného chování; 

národnostní menšina, cizinec 

Právo a spravedlnost  

 základní lidská práva, práva dítěte 

Kultura  

 podoby a projevy kultury; kulturní 

instituce 

Věci a činnosti kolem nás  

lidská činnost a tvořivost; přírodniny a 

lidské výtvory; hospodářský život; technika 

a informační technika 

Čj – popis, vyprávění 

Dv – modelové situace, 

dramatizace, návštěva 

kulturního zařízení 

OSV 
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 pojmenuje některé rodáky, kulturní či                           

historické památky, významné události    

regionu 

 interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 

    s místem , v němž žije 

 na příkladech porovnává minulost a současnost 

 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase a časový řád  

 dějiny jako časový sled událostí, 

generace 

Současnost a minulost v našem životě  

 proměny způsobu života, bydlení, 

předmětů denní potřeby; průběh 

lidského života 

Regionální památky  

 doklady minulosti( lidové zvyky, 

tradice, památky); svědectví práce 

našich předků, významní rodáci; 

péče o památky 

Báj, mýty, pověsti  

 minulost kraje a předků; domov, 

vlast, rodný kraj 

Čj – čtení pověstí 

Dv – dramatizace pověstí 

Vv – tématické práce 

Hv – poslech historický 

skladeb 

 

 Ohleduplné chování k přírodě, ochrana 

přírody  

 odpovědnost lidí; ochrana a tvorba 

životního prostředí; ochrana rostlin a 

živočichů; likvidace odpadů; živelné 

pohromy, ekologické katastrofy 

Látky a jejich vlastnosti  

 třídění látek (přírodniny, suroviny, 

lidské výtvory, odpady); změny 

látek a skupenství; vlastnosti látek; 

porovnávání látek a měření 

základních veličin s praktickým 

ENV Projekty změřené 

k probíranému učivu 
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užíváním základních jednotek 

Voda a vzduch  

 výskyt, vlastnosti a formy vody; 

oběh vody v přírodě; vlastnosti, 

složení a proudění vzduchu; jejich 

význam pro život 

Nerosty a horniny, půda 

 horniny a nerosty; vznik, složení a 

význam půdy 

Vesmír a Země  

význam Slunce pro živé organismy; den a 

noc 

 v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro 

jiné dítě 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  

     rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

 chová se obezřetně při setkání s neznámými 

jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné,  ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek  

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Lidské tělo  

 základní stavba a funkce; pohlavní 

rozdíly mezi mužem a ženou; změny 

lidského těla v průběhu života; 

životní potřeby a projevy; vývoj 

jedince 

Péče o zdraví, zdravá výživa  

 zdraví a nemoc; osobní a duševní 

hygiena; úrazová zábrana, drobné 

úrazy a poranění; pitný režim, vliv 

stravování na zdraví 

Základy sexuální výchovy  

 základy lidské reprodukce; máme se 

rádi (kamarádství přátelství, láska, 

způsoby vyjadřování lásky v rodině, 

mezi dospělými) 

Čj – popis, vyprávění, čtení 

příběhů 

Vv – tématické práce 

Dv – modelové situace  

OSV 

 obvazový materiály 

 dopravní značky, 

křižovatky 

 cvičný požární poplach 

 

 Bezpečnost na silnici a 

první pomoc 

Branný kurz 
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Návykové látky a zdraví 

 odmítání návykových látek; hrací 

automaty a počítače 

Osobní bezpečí  

 bezpečné chování v rizikovém 

prostředí; bezpečné chování v 

silničním provozu v roli chodce; 

krizové situace(šikana, týrání, 

sexuální zneužívání, atd.); brutalita a 

jiné formy násilí v médiích; 

přivolání pomoci v situaci osobního 

nebo cizího ohrožení; linky důvěry 

Situace hromadného ohrožení 
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NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  je zařazena jako dva samostatné předměty: přírodověda a vlastivěda.  Ve 4. ročníku v hodinové dotaci 3 h 

týdně a v 5. ročníku v hodinové dotaci 4 hodiny týdně (2 hodiny přírodověda a 2 hodiny vlastivěda). Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah 

týkající se člověka, rodiny, společnosti, historie, vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví. Navazuje na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět v 1. – 3. ročníku. 

 

Vlastivědná témata jsou členěna do tří tematických okruhů:  „ Místo, kde žijeme“ 

                                                                                                           „ Lidé kolem nás“ 

                                                                                                            „ Lidé a čas“. 

 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí na základě poznávání svého okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života 

v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Praktickými činnostmi a úkoly získávají žáci kladný vztah k místu jejich bydliště a naší zemi. 

V tematickém okruhu „Lidé kolem nás“ si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se  

základními právy a povinnostmi a zároveň i s problémy, které provázejí soužití lidí. 

V tematickém okruhu „Lidé a čas“ se žáci učí orientovat v dějích a čase. Hlavním cílem tohoto okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o 

kulturní bohatství regionu i celé země. Důraz je kladen na samostatné vyhledávání, získávání a zkoumání informací z dostupných zdrojů. 

 

 

 

 

 

Přírodovědná témata jsou členěna do dvou tematických okruhů: „ Rozmanitost přírody“ 

                                                                                                          „ Člověk a jeho zdraví“ 
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V tematickém okruhu „Rozmanitost přírody“ žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost 

živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny i získaných informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 

o vlivu lidské činnosti na přírodu a přispívat k ochraně přírody 

V tematickém okruhu „Člověk a jeho zdraví“ žáci poznávají sebe, a to na základě poznávání člověka jako živé bytosti.  Poznávají, jak se člověk 

vyvíjí a mění od narození do dospělosti. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování 

v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví člověka. 

 

Člověk a jeho svět zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, 

výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. Využívá metod a 

forem práce založených především na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a menších pracovních skupinách), vzájemného učení na základě 

prezentací žáků , které vycházejí ze schopnosti orientovat se v informačních zdrojích, z projektů, projektových dnů, exkurzí a cvičení.  

   

 

 Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat získané dovednosti a vědomosti, schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a 

obhajovat vlastní názory, schopnost spolupracovat. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry zapojení do spolupráce. 

 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

Přírodověda 

 

Kompetence k učení 

 

 aktivační  metody při vyhledávání a třídění informací týkajících se orientace v nejbližším okolí 

 učitel vede žáky aktivním způsobem k vnímání vlastního postavení v rodině, ve škole, ve společenské skupině, ve společnosti, vytváření 

adekvátních reakcí chování 

 využití forem hry při rozlišování orgánů státní moci, vnímání státních symbolů a jejich významu 

 využívání časových údajů v běžném životě 

 

 

 

 

 

 

 uplatňování elementárních historických poznatků o rodině, lidské společnosti, práci, zvycích 
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 pozorování a porovnávání přírodních změn, třídění přírodnin, provádění přírodních pokusů 

 využití elementárních znalostí o lidském těle při uplatňování hygienických zásad a preventivních návyků 

 dodržování zásad bezpečného chování 

 uplatňování pravidel silničního provozu 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 zadávání úkolů vedoucích k vnímání a rozpoznávání problémových situací, plánování strategií k jejich řešení 

 při aktivní činnosti vést žáky k samostatnému řešení problémů s využitím logických a empirických postupů  

 vést k uplatňování kritického myšlení 

 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 aktivizujícím způsobem vést k výstižnému a souvislému vyjadřování myšlenek v logickém sledu 

 podněcovat žáky k účinnému zapojení se do diskuze 

 vést k využívání komunikačních prostředků a k aktivnímu zapojení se do společenských dějů 

 podněcovat snahu o využití komunikativních dovedností k vytváření sociálních vztahů 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 využití skupinové práce spolupráce s vrstevníky i pedagogy k ovlivňování postojů žáků ve vztahu k společenským hodnotám  

 při skupinové práci vést žáky k ohleduplnosti při jednání s druhými 

 podněcovat u žáků chápání potřeby efektivní spolupráce ve skupině 

 motivovat žáky k vytváření pozitivních postojů k vlastní osobě, chápání pocitu sebeuspokojení při práci a při vlastním jednání 

 vést žáky k sebeovládání a k ohleduplnosti při společné práci 
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Kompetence občanské 

 

 učit žáky respektovat přesvědčení jiných osob 

 chápání principu společenských norem a hodnot 

 vést žáky k zodpovědnosti při rozhodování 

 vést k respektování a ochraně lidského zdraví  

 naučit žáky úctě k společenským a environmentálním hodnotám 

 

 

Kompetence pracovní 

 

 bezpečné používání nástrojů a vybavení 

 dodržování vymezených pravidel při individuální i společné práci 

 aktivizujícím způsobem vést žáky k využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a budoucí profesní přípravy 

 

 

Vlastivěda 

 

Kompetence k učení 

 

 učit žáky orientaci v jednoduchém plánu, mapách, určení místa, cesty a dalších souvislostí 

 vést k začlenění svého města, obce, regionu do zeměpisných a společenských souvislostí s využitím didaktických her 

 pozorování změn v nejbližším okolí 

 vést žáky k rozlišování přírodních a umělých prvků v okolní krajině, k vyjádření estetické hodnoty pozorovaných jevů 

 začleňování vlastivědných poznatků do širších souvislostí v rámci kontinentů, evropských států, EU s využitím didaktické techniky 

 učit žáky rozlišování obsahu, grafiky, vysvětlivek obecně zeměpisných a tématických map 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 vést k vyhledávání informací v obecně zeměpisných mapách a plánech, a jejich začleňování do souvislostí se znalostmi o přírodě, Vesmíru a 

společnosti 

 hledat společně s žáky vhodné způsoby při řešení problémů, ověřování si správnosti řešení  

 vést žáky k sledování vlastního pokroku při řešení problémů 

učit žáky kritickému myšlení se schopností obhájit své postoje a názory 
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Kompetence komunikativní 

 

 vést žáky k výstižnému formulování myšlenek ústní i písemnou formou 

 aktivním způsobem učit žáky porozumění různým grafickým typů textů, mapám a obrazovému materiálu 

 využívání informačních technologií pro vedení k účinné komunikaci  

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 naučit žáky spolupracovat na vytváření pravidel týmu 

 vést k respektování hledisek ostatních při diskuzi nad vlastivědným týmovým úkolem 

 posilovat u žáků schopnost oceňování zkušeností jiných 

 pochvalou a povzbuzením vytvářet u žáků pozitivní představy o sobě samém  

 

 

Kompetence pracovní 

 

 vést žáky k dodržování vymezených pravidel při práci s vlastivědným materiálem a pomůckami 

 učit uvědomování si povinností a závazků při vzdělávací činnosti i při pracovních aktivitách s vlastivědným materiálem 

 učit žáky orientaci v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru /projektová činnost vlastivědného charakteru/ 
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Očekávané  výstupy  Učivo   
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

Pozn. 

Místo, kde žijeme: 

žák: 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

vzhledem ke krajině a státu 

 určí světové strany v přírodě i podle 

mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti a 

zážitky z vlastních cest, porovnává 

způsob života a přírodu v naší vlasti 

s ostatními zeměmi 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci, 

symboly státu a jejich význam 

 

 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Okolní krajina  

 pozorování a popis krajiny v terénu; čtení 

z plánu a turistické mapy; orientační 

body a linie, světové strany 

Regiony ČR 

 zeměpisná poloha, rozloha, členitost a 

přírodní poměry v ČR; Praha a vybrané 

oblasti ČR, surovinové zdroje 

Naše vlast  

 základy státního zřízení a politický 

systém ČR; státní správa a samospráva; 

státní symboly; volby 

Mapy obecně zeměpisné a tematické  

 obsah, grafika, vysvětlivky 

Čj – popis krajiny 

Vv – vytváření map(plastické, 

dvojrozměrné), tematické práce 

Hv – státní hymna 

Př – rozmanitost přírody 

Tv- turistika 

M – měřítka map, porovnávání 

čísel(podle nadmořské výšky, 

délky toku, rozlohy, počtu 

obyvatel, …) 

VDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás: 

žák: 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Soužití lidí 

Využití ve všech vyučovacích 

předmětech v rámci skupinové 

práce 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. 
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 vyjádří na základě vlastních zkušeností 

základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 

chlapci a dívkami, v rodině, v obci / městě / 

 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí  a odůvodní své názory, připustí 

svůj omyl a dohodne se na společném 

postupu a řešení  

 orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy 

si půjčovat a jak vracet dluhy 

 poukáže v nejbližším prostředí na přírodní 

změny a problémy, navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí 

 mezilidské vztahy 

 komunikace 

 zájmové spolky 

 politické strany 

 národnostní menšiny 

 etnické a náboženské skupiny 

Chování lidí 

 vlastnosti lidí; pravidla slušného 

chování; principy demokracie 

Právo a spravedlnost 

 základní lidská práva a práva dítěte; 

práva a povinnosti žáků školy; 

protiprávní jednání; právní ochrana 

občanů a majetku 

 

Dv – modelové situace 

OSV 

VDO 

EGS 

MKV 

Lidé a čas: 

žák: 

 pracuje s časovými údaji a využívá 

jejich zjištění k pochopení vztahů mezi 

ději 

 využívá archivních materiálů, 

knihoven, muzeí…jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti 

 zdůvodní základní význam chráněných 

částí přírody, movitých a nemovitých 

památek 

 rozeznává současné a minulé, orientuje 

se v hlavních reáliích současnosti a 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase a časový řád  

 dějiny jako časový sled událostí; 

letopočet; časová přímka 

Současnost a minulost v našem životě  

 nejstarší dějiny naší země(do konce 

18.st.); státní svátky a významné dny 

Báje, mýty, pověsti 

 pověsti a báje jako prostředek k 

probuzení zájmu o dějiny 

národa;historické prameny a způsoby 

poznávání minulosti 

Čj – doplňková četba 

Dv – dramatizace historických 

událostí 

EV 
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minulosti s využitím regionálních 

specifik 

 srovnává způsob práce minulosti a 

současnosti s využitím regionálních 

specifik 

 objasní historické důvody pro zařazení 

svátků a významných dnů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. 

 

Očekávané  výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Místo, kde žijeme: 

žák: 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

z hlediska přírodního, historického, politického, 

správního 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti a zážitky 

z vlastních cest, porovnává způsob života a 

přírodu v naší vlasti s ostatními zeměmi 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci, symboly státu 

a jejich význam 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Regiony ČR  

 hospodářství ČR; zemědělská a 

průmyslová výroba; služby a obchod; 

cestovní ruch, doprava 

Naše vlast  

 státní správa a samospráva; základy 

státního zřízení a politického systému 

ČR; státní symboly 

Evropa a svět  

 základní orientace na mapě Evropy a 

světa; kontinenty; evropské státy; EU; 

cestování; velké cesty a objevy 

Mapy obecně zeměpisné a tematické  

 obsah, grafika, vysvětlivky 

Čj – doplňková četba(cestopisy), 

vyprávění(cestopisné filmy) 

Vv – tematické práce 

Hv – státní hymna 

VDO 

EGS 

MKV 

 

 

 Lidé kolem nás: 

žák: 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 

vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro 

soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

v obci / městě / 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, dokáže 

obhájit svůj názor, připustit omyl, dohodnout se na 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Soužití lidí  

 mezilidské vztahy, komunikace; 

obchod, firmy; zájmové spolky, 

politické strany, církve, národnostní 

menšiny; pomoc nemocným, sociálně 

slabým; společný „evropský dům“ 

 

Využití ve všech vyučovacích 

předmětech v rámci skupinové 

práce 

Dv – modelové situace 

OSV 

VDO 

EGS 

Projekty zaměřené na 

probírané učivo 
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společném postupu s ostatními spolužáky 

 

 

 rozpozná ve svém okolí chování a jednání, která se 

nemohou tolerovat, protože porušují základní lidská 

práva nebo principy demokracie 

 orientuje se v základních formách vlastnictví, 

používá peníze v běžných situacích, odhadne 

a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 

příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 

výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 

vracet dluhy 

 

 poukáže v nejbližším prostředí na přírodní změny a 

problémy, navrhne možnosti zlepšení životního 

prostředí 

Chování lidí  

 pravidla slušného chování; principy 

demokracie 

Právo a spravedlnost  

 základní lidská práva a práva dítěte; 

práva a povinnosti žáků školy; 

protiprávní jednání; právní ochrana 

občanů a majetku, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

Vlastnictví  

 soukromé, veřejné, osobní, společné; 

hmotný a nehmotný majetek; peníze 

Kultura  

 podoby a projevy kultury; masová 

kultura a subkultura 

Základní globální problémy 

 významné sociální problémy; problémy 

konzumní společnosti; nesnášenlivost 

mezi lidmi; globální problémy 

přírodního prostředí 

MKV 

 

Lidé a čas: 

žák: 

 pracuje s časovými údaji a využívá jejich zjištění 

k pochopení vztahů mezi ději 

 využívá archivních materiálů, knihoven, 

muzeí…jako informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti 

 zdůvodní základní význam chráněných částí 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase a časový řád  

 dějiny jako časový sled událostí; 

letopočet; časová přímka 

Současnost a minulost v našem životě 

 novější české dějiny(od konce 

18.st.) o současnost; státní svátky a 

významné dny 

Čj – doplňková četba 

Dv – dramatizace historických 

událostí 
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přírody, movitých a nemovitých památek 

 rozeznává současné a minulé, orientuje se 

v hlavních reáliích současnosti a minulosti 

s využitím regionálních specifik 

 srovnává způsob práce minulosti a současnosti 

s využitím regionálních specifik 

 objasní historické důvody pro zařazení svátků a 

významných dnů 

 

 

Regionální památky 

 péče o památky; lidé a obory 

zkoumající minulost; historické 

prameny a způsoby poznávání 

minulosti 

Báje, mýty, pověsti  

 pověsti a báje jako prostředek k 

probuzení zájmu o dějiny národa 

 

EV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 4. 

 

Očekávané  výstupy  Učivo   
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Rozmanitost přírody: 

žák: 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé 

a neživé přírody,nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

 vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

 zkoumá přírodní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionu, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy 

 porovnává a prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá klíče a atlasy 

 zhodnotí konkrétní aktivity člověka 

v přírodě z hlediska podporování nebo 

naopak poškozování přírodního prostředí 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje, 

zdůvodní a vyhodnotí jeho výsledky 

 stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně 

chránit 

 

 

 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 Rostliny, houby, živočichové – znaky 

života, životní potřeby a projevy, 

průběh a způsob života, výživa, stavba 

těla u některých nejznámější druhů, 

význam v přírodě a pro člověka 

  

 Rovnováha v přírodě – význam, 

vzájemné vztahy mezi organismy, 

přírodní společenstva, poznávání a 

pozorování života v různých biotopech 

(les, lidská obydlí, pole, louky, voda a 

její okolí) 

 

 Ohleduplné chování k přírodě a 

ochrana přírody – ochrana a tvorba 

životního prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů 

Čj – popis, vyprávění 

 

Vv – příroda jako námět i 

materiál 

 

Pč – péče 

 o rostliny  

 

EV 
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Člověk a jeho zdraví: 

žák: 

 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 

zdravého způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, 

orientuje se ve vývoji člověka před a po 

narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, zábavu a 

odpočinek s ohledem na nároky ostatních 

osob 

 uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události; vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

 předvede v modelových situacích odmítání 

     návykových látek 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví  a jeho 

preventivní ochranou 

 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 

     pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví, orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování daného věku 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 Osobní bezpečí – bezpečné chování  

v silničním provozu v roli chodce a 

cyklisty, pravidla silničního provozu 

 Situace hromadného ohrožení 

 

 

Čj – vyprávění, popis 

      

Vv – kolo, křižovatky, značky, 

cyklista , chodec 

 

Dv – dramatizace dopravních 

situací 

 

Pč – údržba kola 

OSV 

 

 

 Dopravní výchova 

(cyklista)  

 Zkušební testy 

 Soubor dopravních 

značek a křižovatek 

Pravidelné navštěvování 

DDH zakončené 

závěrečnou zkouškou  

( písemnou i praktickou 

) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 5. 

 

Očekávané  výstupy  Učivo   
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 

Rozmanitost přírody: 

žák: 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé 

a neživé přírody,nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem přírody a činností 

člověka 

 vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

 zkoumá přírodní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionu, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy 

 porovnává a prakticky třídí organismy do 

známých skupin, využívá klíče a atlasy 

 zhodnotí konkrétní aktivity člověka 

v přírodě z hlediska podporování nebo 

naopak poškozování přírodního prostředí 

o založí jednoduchý pokus, naplánuje, 

zdůvodní a vyhodnotí jeho výsledky 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 

Životní podmínky 

 rozmanitost podmínek života na Zemi, 

význam ovzduší, vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva; počasí a 

podnebí; podnebné pásy 

Rostliny, houby, živočichové  

 třídění organismů podle znaků života, 

životních potřeb a projevů, průběhu a 

způsobu života, výživy, stavby těla; 

význam v přírodě a pro člověka 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody  

 ochrana a tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, likvidace 

odpadů, živelné pohromy a ekologické 

katastrofy; úloha ZOO a botanické 

zahrady v ochraně přírody 

Vesmír a Země  

 sluneční soustava, den a noc, roční 

období, význam Slunce pro živé 

organismy, zemská přitažlivost, 

magnetismus, magnetické póly 

Látky a jejich vlastnosti  

 třídění látek, změny látek  a skupenství ( 

výroba skla, papíru, plastů ), porovnávání 

 

ČJ – popis, vyprávění, 

telegram, dopis,  

Dv – rozhlasové a televizní 

vysílání, telefonování 

Vv -  tématické práce dle 

probíraného učiva 

Vl – objevy a vynálezy 

M – převody jednotek, měření 

ENV 

MV 

Účast na vzdělávacím 

programu v pražském 

Planetáriu 

 

Projekty zaměřené 

k probíranému učivu 
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látek a měření veličin, praktické užívání 

základních jednotek; otáčivé účinky síly 

( páka, kladka ); elektrický proud 

Informační technika  

 vývoj některých technických předmětů, 

prostředky masové komunikace, role 

médií v každodenním životě 

 

Člověk a jeho zdraví: 

žák: 

 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 

zdravého způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, 

orientuje se ve vývoji člověka před a po 

narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, zábavu a 

odpočinek s ohledem na nároky ostatních 

osob 

 uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události; vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

 

 předvede v modelových situacích odmítání 

     návykových látek 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví  a jeho 

preventivní ochranou 

 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Lidské tělo  

 životní potřeby a projevy, základní 

stavba a funkce, pohlavní rozdíly 

mezi mužem a ženou, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

Péče o zdraví a zdravá výživa 

 zdravá strava, první pomoc, úrazová 

zábrana; osobní, intimní a duševní 

hygiena – stres a jeho rizika; 

reklamní vlivy 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální 

výchovy 

 rodina a partnerství, biologické a 

psychické změny v dospívání, etická 

stránka sexuality, HIV/AIDS ( cesty 

přenosu ) 

Návykové látky a zdraví  

 odmítání návykových látek, hrací 

automaty a počítače 

Situace hromadného ohrožení 

 

Čj – popis, vyprávění, dopis 

dle tématu 

Vv – tématické práce dle 

probíraného učiva 

Pč – příprava zdravé stravy  

Dv – modelové situace  

OSV 

 

Branný kurz 

Bezpečnost na silnici a 

první pomoc 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 

 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:     HUDEBNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

  

Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje dvě samostatné složky: výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Je zařazen samostatně v 1. – 5. 

ročníku. Hodinová dotace hudební výchovy v 1.- 5. ročníku je 1 hodina týdně. Hodinová dotace výtvarné výchovy je v 1. – 3. ročníku 1 hodina týdně a 

ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Představuje umělecké vnímání a osvojování světa. Dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření 

kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti.  

 

Výtvarná výchova svým pojetím rozvíjí tvořivost a představivost žáků, jejich smyslovou citlivost a podporuje jejich orientaci na ploše i 

v prostoru. Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma.  

Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti. Žáci jsou 

vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy kulturních center (muzeum, galerie, 

divadlo…).  

 

Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a percepční složky, které se vzájemně propojují a 

doplňují. Žáci získávají základní pěvecké návyky a dovednosti, seznamují se s hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují na hudbu pohybem a 

poznávají hudbu v různých žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou dětskou hudebnost, dětské schopnosti, které se projevují sluchovými, 

rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými dovednostmi.  

 

Umění a kultura zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy (žák respektuje hodnoty zvyků a tradic, 

uplatňuje kreativitu a originalitu a správně se chová při návštěvách kulturní akce), multikulturní výchovy (žák chápe žánr v souvislosti s dobou, kulturou 

a místem vzniku, na příkladech rozlišuje rozmanitost kultury), environmentální výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

mediální výchovy (žák využívá vlastních schopností v týmové práci při nácviku vystoupení).  Využívá metod a forem práce založených převážně na 

práci jednotlivce i kolektivu (práce ve dvojicích, malých týmech i celé třídy), vzájemného učení na  základě schopnosti prezentovat své umělecké 

dovednosti před kolektivem, projektů 
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 (příprava vystoupení), projektových dnů a návštěv kulturních akcí.  

Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných uměleckých dovednosti a vědomosti a schopnost rozvíjet a aplikovat tyto dovednosti při vytváření 

uměleckého díla a hudebního projevu. Hodnocení se opírá o celkový kulturní projev dítěte, aktivní přístup ke všem uměleckým činnostem a dětskou 

kreativitu a originalitu..     

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 žák poznává a pojmenovává vizuálně obrazová vyjádření     /linie,tvary,objemy,barvy,objekty /, provádí třídění na základě odlišností 

 učitel podporuje u žáka tvořivou činnost / projekty, soutěže… / 

 vést žáka k iniciativnímu přístupu, k samostatnosti, k realizaci 

 

 

Kompetence  řešení problémů 

 

 zadávání problémových úkolů v návaznosti na praktický život 

 vést žáky ke schopnosti obhájit svůj názor při vlastní tvůrčí činnosti 

 vést k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí 

 vést žáky k prezentaci svých názorů / nástěnky, časopis / 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 žák projevuje své vlastní životní zkušenosti, vést k jejich uplatňování v plošném i prostorovém uspořádání i v jejich kombinaci 

 vést žáky k nalézání vizuálně obrazných vyjádření a k jejich zapojování do komunikace 

 vést k úpravě a přetváření nalezených vizuálně obrazných vyjádření 

 vést k vhodné komunikaci při tvůrčí práci ve skupinách, učit naslouchat názorům druhých a reagovat na ně 

 dávat žáků prostor k vyjádření vlastního názoru 
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Kompetence sociální 

 

 využívat skupinovou práci pro poskytování vzájemné pomoci 

 vést žáky k respektování daných pravidel 

 umožnit žákům zažít úspěch a uspokojení při tvořivé činnosti 

 

 

Kompetence občanské 

 

 vést k respektování individuálních rozdílů 

 vést ke kritickému myšlení nad obsahy výtvarných děl 

 seznamování žáků s výtvarnými díly a jejich autory 

 

 

Kompetence pracovní 

 

 učit žáky ovládat různé pracovní nástroje a manipulovat s výtvarnými materiály 

 vést k dodržování bezpečnosti při zacházení s materiály využívanými při výtvarné výchově 

 nabízením zájmových útvarů podněcovat zájmovou orientaci žáků / malování na hedvábí, výtvarný a keramický kroužek / 

 doplňovat výuku o praktické exkurze 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. 

 

Očekávané výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

žák: 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 

v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby 

 zvuk-tón, dechová cvičení, 

zpěv jednoduchých písní 

v rozsahu c-a 

 rytmizace textů lidové 

slovesnosti 

 hra na tělo 

 klesavá a stoupavá melodie 

 zpěv jednoduchých písní 

v návaznosti na MŠ 

 poslechové vnímání hudby  

ČJ – říkadla 

 

 

 

 

 

 

 
 hudebně pohybové činnosti 

( pohybové vyjádření 

hudby) 

OSV- osobnostní rozvoj 

- kreativita 
 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 hra nejjednodušších 

doprovodů na Orfeovy 

nástroje 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. 

 

Očekávané výstupy  Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase 

 opakování písní z 1.ročníku 

 

ČJ – říkadla  

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje 

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 

tempo, dynamiku, směr melodie 

 koledy, písně se zimní 

tématikou 

 rytmizace, hudební hry  

     (otázka-odpověď) 

 

 taneční, pochodová a 

slavnostní hudba, hymna 

 pohybové vyjádření hudby 

(pantomima   a pohybová      

    improvizace) 

Prv – vánoční zvyky a 

tradice 

Pč – vlastnosti různých 

materiálů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 3. 

 

Očekávané výstupy  Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase 

 zpěv lidových i umělých 

písní 

 sólový zpěv 

 zpěv hymny 

 lidové písně 

 

 

 

 

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu,pohybem vyjadřuje 

metrum,tempo, dynamiku,směr melodie  

 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 

tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální ,instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 využívání nástrojů Orfovy 

školy,vlastní improvizace 

 pohybové ztvárnění 

melodie 

 valčík, polka, pochod 

 vánoční písně a koledy 

 barva tónů, hudební 

nástroje 

 

OSV 

Tv – polkový a valčíkový 

krok 

Prv– vánoční zvyky 

tradice 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. 

 

Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

žák: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase či dvojhlase 

 opakování písní 3.ročníku 

 

 

Vv – ilustrace písně 

 

 

 rozlišuje základní výrazové prostředky 

 

 

 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 zná české hudební skladatele 

 tempo, dynamika, harmonie a 

barva 

 orientace v notovém záznam 

 předehra, mezihra,dohra 

 zpěv  a poslech dur. a moll. 

písní 

 A. Dvořák,  

B. Smetana, L. Janáček  

  

 doprovodí písně na rytmických nástrojích, rytmizace říkadel  využívání nástrojů Orfovy 

školy,vlastní improvizace 

OSV 

 

 

 pohybem reaguje na změny tempa a rytmu  polka, valčík Tv – taneční kroky  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 

tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti  

 opakování lidových a umělých 

písní 

 zpěv durových a mollových 

písní 

 

  

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na 

metrorytmické,tempové,dynamické i zřetelné harmonické 

změny 

 poslech- Vivaldi, Bach, Händel 

 J. J. Ryba – Česká mše vánoční 

 státní hymna 

 

 

Vv – Vánoce 

MV- vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb a písní 

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou,tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 

základě individuálních schopností a dovedností vytváří 

pohybové improvizace 

 hra na hudební nástroje  

 orientace v notovém záznamu 

 

 pohybové vyjádření hudby  

( pantomima a pohybová 

improvizace) 

OSV 
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 VZDĚLÁVACÍ OBLAST   VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, porovnává a třídí je 

na základě vjemů, zážitků a představ 

 v tvorbě projevuje vlastní životní 

zkušenosti 

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil 

 

 rozvíjení smyslové citlivosti 

 rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti 

a představivosti 

 poznávání výtvarného materiálu, 

pomůcek a výtvarných technik 

 pozorování – specifika ročních období 

 sběr přírodnin v různých ročních 

obdobích a jejich následné uplatnění ve 

výtvarném projevu 

 získání důvěry ve vlastní vyjadřovací 

schopnosti 

 

 

 

 

M – orientace v prostoru 

Prv – proměny přírody 

v jednotlivých ročních obdobích 

Pč - příprava a úklid pracovního 

prostoru 

Dv – pravidla hry 

MV 

 

 

  objevování světa přírody     ( zvířata, 

rostliny ) 

 tematické kreslení na základě přímého 

dojmu 

 pozorování, výtvarné vnímání a 

analyzování tvaru a růstu přírodnin 

 volné výtvarné zobrazování na základě 

pozorování a z představ 

Čj – lidová slovesnost 

        Příběhy s přírodní       

tematikou 

M  - počet prvků v daném 

souboru 

Prv – Příroda  

Hv – Rytmus 

ENV 
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 vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí 

různými smysly a pro jejich vyjádření volí 

vhodné prostředky 

 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuální vyjádření, odlišné interpretace 

porovnává 

 

 poznávání světa dítěte 

 estetické cítění 

 významné sváteční setkávání – kontakt 

s druhými lidmi 

 vyjádření pohybu a charakteristiky 

postav – rozmístění obrazových prvků 

v popředí a v pozadí 

Čj – Vypravování 

Prv – Domov 

          Člověk 

          Práce a volný čas 

          Významné události 

Tv – Zdravý životní styl 

Dv – Vlastní pocity a prožitky 

OSV 

MKV 

 

  rozvíjení představivosti a tvořivosti 

 poznávání ilustrací  v literárních dílech 

 užité umění 

 výtvarné umění 

 charakterizování představ pro určitou 

situaci 

 vyprávění, poslouchání 

Čj – ilustrace literárních děl pro 

děti 

M – prostorová orientace 

Prv – věci a činnosti kolem nás 

Dv – dějová posloupnost 

Pč – modelování, lepení, střihání 

Hv – rytmus 

MKV 

OSV 

ENV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST    VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 

 žák: 

 rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření, porovnává 

a třídí je na základě vjemů, zážitků a 

představ 

 v tvorbě projevuje vlastní životní 

zkušenosti 

 

 organizace výtvarné činnosti 

 rozvíjení představivosti a fantazie ve 

výtvarném vyjádření 

 základní klasifikace barev, světlostní a 

teplotní kontrast 

 poznávání výtvarných nástrojů a technik 

 pozorování přírody – krajina, zvířata, 

rostliny – tematické kreslení na základě 

přímého dojmu 

 tematické kreslení na základě představ 

 sběr přírodnin a jejich uplatnění ve 

výtvarném projevu 

 

M – křivé a přímé čáry 

Prv – příroda 

Pč – příprava a úklid pracovního 

prostoru 

Dv – citový prožitek 

OSV 

MV 

  

  objevování světa přírody     ( zvířata, 

rostliny, krajina, roční období  ) 

 tematické kreslení na základě přímého 

dojmu 

 životní prostředí 

 v0ýtvarné zobrazení přírodní formy 

z představy a dotváření na základě 

fantazie (zakletý strom, apod.) 

 pozorování, výtvarné vnímání a 

analyzování tvaru a růstu přírodnin, 

např. růst a větvení stromů 

Čj – dětská literatura s přírodní 

tematikou 

Prv – příroda  

Hv – písně s přírodní tematikou 

ENV 
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 vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí 

různými smysly a pro jejich vyjádření volí 

vhodné prostředky 

 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuální vyjádření, odlišné interpretace 

porovnává 

 

 vlastní prožívání 

 estetické cítění 

 výtvarné zobrazení pohádek – mravní 

ponaučení 

 ohraničení představy určité situace, děje 

– silné citové zážitky ze života dětí 

 výtvarné sdělování vlastních prožitků 

z průběhu dne 

 

Čj – vypravování 

        popis 

        dějová posloupnost 

Prv – domov 

          člověk 

          práce a volný čas 

          významné události 

Tv – zdravý životní styl 

Dv – vlastní pocity a prožitky 

OSV 

MKV 

 

  

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil 

 

 rozvíjení představivosti a tvořivosti 

 vztah ilustrace a literárního díla 

 seznámení se a uplatnění prvků 

z užitého umění 

 přechod od plochy k prostoru 

 upevňování poznání rytmizace 

jednoduchých dekorativních prvků a 

harmonických barev v pásu a v ploše 

 dekorativní řešení plochy 

geometrických nebo stylizovaných 

přírodních věcných prvků 

 pohádky, pověsti – zachycení dějové 

linky 

Čj – Spojitost textu s ilustracemi 

literárních děl pro děti 

M – Osa souměrnosti 

Prv – Krajina kolem nás – moje 

obec 

Dv – Maňásek, loutka v životě 

dítěte – zinscenování scénky 

Pč – Modelování, lepení, stříhání 

Hv – Rytmus 

MKV 

OSV 

ENV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST    VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 

žák: 

 rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření, porovnává 

a třídí je na základě vjemů, zážitků a 

představ 

 v tvorbě projevuje vlastní životní 

zkušenosti 

  

 orientovat se ve svých malířských 

potřebách, umět je udržovat v pořádku a 

dokázat po skončení práce uvést své 

pracovní místo do původního stavu 

 základní klasifikace barev, světlostní a 

teplotní kontrast, výrazové vlastnosti 

barev 

 začínat chápat i výrazové vlastnosti 

barvy a základy barevné harmonie 

 kompozice plochy s použitím 

libovolných prvků – promyšlený sběr 

přírodnin 

Prv – příroda, krajina 

Pč – příprava a úklid pracovního 

prostoru 

Dv – pocity a nálady 

OSV 

MV 

 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí 

různými smysly a pro jejich vyjádření volí 

vhodné prostředky 

 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuální vyjádření, odlišné interpretace 

porovnává 

 výtvarné vnímání a analyzování 

morfologické stavby zajímavých 

přírodnin 

 tematické kreslení na základě přímého 

dojmu 

 životní prostředí            ( slunce, voda, 

Čj   - lidová slovesnost, poezie, 

příběhy s přír. tematikou 

Prv – lidé a čas 

          živá a neživá příroda  

Hv – poslech 

EV 
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 vzduch, země ) 

 výtvarné vyjádření slovního uměleckého 

projevu (např. báseň) 

 

  svět člověka 

 zážitky všedních a slavnostních událostí 

 individuelní emocionální prožitek – 

vztahy k různým lidem 

 rozvíjení tvořivosti a představivosti – při 

kresbě chápe vzájemné souvislosti 

zobrazovaných předmětů a postupuje od 

celku k detailu 

Čj – popis 

Prv -  člověk, významné události 

a výročí 

Tv – zdravý životní styl 

Dv – individuelní emocionální 

prožitek 

OSV 

MKV 

  

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil 

 

 rozvíjení představivosti a tvořivosti 

 rozpoznávání lidového umění, užitého 

umění a její výtvarné ztvárnění  

 přechod od plochy k prostoru 

 vybrání a rozmístění obrazových prvků 

v popředí a v pozadí 

 orientování se a pojmenovávání ilustrací 

v knihách s dětskou tematikou 

 pohádka, pověst – zachycení zvolené 

části děje nebo průběhu děje 

Čj – ilustrátoři lit. děl pro děti 

M –  geometrická tělesa 

Prv – lidé a čas 

Dv – hračka a loutka v životě 

dítěte – zinscenování pohádky, 

příběhu 

Hv – písně z pohádek 

Pč – modelování, lepení, stříhání 

MKV 

OSV 

ENV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření, porovnává je na základě vztahů / 

světlostní poměry, barevné kontrasty, 

proporce / 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k celku 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, 

která mají komunikační účinky na jeho 

nejbližší sociální vztahy 

 

 

 

 

Svět přírody a člověka 

 rozvíjení smyslové citlivosti 

 uplatňování  vlastního řešení při 

výtvarném projevu 

 vyjadřování prožitků, seberealizace 

 poznávání vlastního těla a jeho následné 

výtvarné ztvárnění  

 rozvíjení objektivního pohledu na 

člověka a přírodu 

 poznávání a následné uplatňování 

individuálního výběru výtvarných 

technik i prostředků  

 

 

ČJ – vypravování, popis 

Pč – příprava, úklid a čistota 

pracovního prostoru 

Př – živá příroda, ekologie, život 

v různých biotopech  

Vl – obrazy z českých dějin, život 

na zemi, člověk a životní 

prostředí 

TV – zdravý životní styl 

OSV 

MV 

 

 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 

obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání s ostatními 

smysly 

 osobitost svého vnímání uplatňuje 

v přístupu k realitě a k její následné 

interpretaci s využitím vhodných 

výtvarných prostředků 

 

Setkávání se skutečností 

 uplatňování uměleckého pohledu na svět 

- posuzování vlastností povrchů, 

objevování detailů, ozvláštňování věcí 

 výtvarné přepisování skutečnosti 

s ohledem na zvláštnosti dětského 

vnímání světa 

 rozvíjení spolupráce a komunikace 

 uplatňování subjektivity, kreativity a 

originality 

 výtvarné hraní s objekty 

ČJ – lidová slovesnost 

M – geometrické tvary, 

geometrická tělesa, symetrie, osa 

souměrnosti, kolmost a 

rovnoběžnost, orientace v 

prostoru 

Pč – práce s papírem, 

vystřihování  

Př – život v různých biotopech  

Vl – svět člověka, Umění 

HV – poslech 
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OSV 

ENV 

 porovnává různé interpretace a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace 

 nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral, upravil 

Práce s uměleckým dílem 

 seznámení se s gotikou a barokem 

v regionu 

 výtvarný přepis reprodukce jinými 

výrazovými prostředky (ilustrace) 

 rozvíjení komunikace a subjektivního 

vyjadřování prožitků z uměleckého díla, 

divadelního představení, filmu, koncertu 

 výtvarné zachycení zvyků a tradic 

 získání důvěry ve vlastní vyjadřovací 

schopnosti 

 

ČJ – lidová slovesnost, spojitost 

textu s ilustracemi literárních děl 

pro děti, knihy pro děti, 

vypravování, popis 

M – osa souměrnosti 

Vl – památná místa naší vlasti, 

svět člověka, umění, obrazy z 

českých dějin 

HV – poslech 

 

OSV 

EGS 

MKV 

ENV 

MV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření, porovnává je na základě vztahů / 

světlostní poměry, barevné kontrasty, 

proporce / 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k celku 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, 

která mají komunikační účinky na jeho 

nejbližší sociální vztahy 

 

 

 

Svět přírody a člověka 

 Rozvíjení smyslové citlivosti, 

seberealizace 

 Vyjadřování subjektivních  pocitů a 

nálad 

 Uplatňování obecného pohledu na svět a 

jeho objektivního zachycení (zeměkoule, 

mapy), Zemi i Vesmír 

 Přenesení obecných zákonitostí do 

výtvarného projevu 

 Uplatňování účinků komunikace 

 Tematické kreslení na základě představ 

 

 

 

ČJ – popis 

M – prostorová orientace, 

geometrické tvary, tělesa  

Pč – práce s kartonem  

Př – vesmír a země, člověk 

Vl – místo, kde žijeme, lidé 

kolem nás, české dějiny 

TV – zdravý životní styl 

OSV 

MV 
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 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 

obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání s ostatními 

smysly 

 osobitost svého vnímání uplatňuje 

v přístupu k realitě a k její následné 

interpretaci s využitím vhodných 

výtvarných prostředků 

 

Setkání se skutečností 

 rozvíjení estetického vnímání předmětů 

denního života 

 rozvíjení pozorovacích schopností, 

smyslu pro detail, výřez, výtvarného 

pohledu na zvětšeninu 

 rozvíjení originality 

Výtvarné hry 

 spojování výsledků výtvarných her 

s písmem 

 hra s linkou, tvarem, barvou 

 hra s písmeny a číslicemi 

 výtvarný přepis světa přírody 

 uplatňování seberealizace,  kreativity 

ČJ – písmo  

M – numerace, orientace v ploše, 

v prostoru  

Pč – práce s kartonem, textiliemi, 

přírodninami 

Př – látky a jejich vlastnosti, 

Informační technika 

HV – poslech, grafické značky v 

hudbě 

OSV 

ENV 

 

 porovnává různé interpretace a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace 

 nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral, upravil 

Práce s uměleckým dílem 

 pozorování a výtvarné vnímání předmětů 

(analyzování podle dekoru, tvaru, 

funkcí) 

 sbírání námětů z reprodukcí, jejich 

rozbor 

 seznámení se s uměleckými styly 

 volné ztvárnění výtvarnými prostředky 

dojmů z jiných uměleckých zážitků, 

rozvoj  vyjádření a komunikace 

 rozvíjení komunikace a subjektivního 

vyjadřování prožitků z uměleckého díla 

 

ČJ - lidové zvyky a tradice, 

dětské knihy, vztah ilustrace k 

textu, popis 

Vl – lidé a čas 

Hv - poslech, hudební skladatelé, 

umělci 

OSV 

EGS 

MKV  

ENV 

MV  - čerpání námětů a 

zkušeností z časopisů a jiného 

tisku 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

               Vyučovací předmět pracovní činnosti je zařazen samostatně v 1. – 5 . ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. 

 

                Tento předmět zahrnuje obsáhlý rejstřík pracovních činností i technologií. Rozvíjí v žácích základní uživatelské dovednosti a napomáhá 

k formování jejich profesní orientace. Žáci se učí pracovat s různými materiály a tímto si osvojují konkrétní dovednosti. Upevňují si návyky hygieny 

práce, seznamují se se zásadami bezpečnosti práce a jsou vedeni k jejich dodržování. 

 

                Pracovní činnosti v sobě zahrnují především tato průřezová témata: environmentální výchovu, osobnostní a sociální výchovu, mediální 

výchovu. Využívají metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (kooperativní učení, práce ve dvojicích). Rozvíjí vzájemné učení na základě 

prezentace vlastních postupů a výrobků,  zpracování informací a uplatnění znalostí i dovedností z ostatních předmětů. Pro realizaci pracovních činností 

projektové dny a exkurze. 

 

                 Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje schopnosti zpracovat informace, spolupracovat v týmu či dvojici, 

dovést činnost k finálnímu výrobku a prezentovat jej, hodnotí se klasifikací na konci každého pololetí, známka je součástí vysvědčení. Zároveň jsou 

zohledňovány individuální schopnosti žáka i aplikace již získaných dovedností či vědomostí.  

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 zadávání zajímavých domácích úkolů 

 učit žáky pracovat podle návodu a předlohy 

 předkládat žákům dostatek informačních zdrojů 
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 vést žáky k sebehodnocení 

 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 vést žáky k organizování a plánování práce, k používání vhodných nástrojů , nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 

 

Kompetence komunikativní 

 

 nabízet žákům prostor k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovních činnostech a vynakládání úsilí k dosažení kvalitního výsledku 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 vést žáky k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebě sebedůvěry 

 naučit žáky kladnému postoji k hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a k životnímu prostředí 

 vést k chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvoji podnikatelského myšlení 

 

Kompetence občanské 

 

 vést žáky k poznávání techniky jako významné součásti lidské kultury 

 vést k uvědomění si spojení techniky s pracovní činností člověka 

 

Kompetence pracovní 

 

 vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učit žáky zodpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

 vést k využívání znalostí a zkušeností z jiných předmětů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 Práce s drobným materiálem 

Žák: 

 vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

 práce s papírem, barevným papírem 

 skládání, vytrhávání, trhání, lepení, 

stříhání 

 péče o pokojové květiny 

 chování u stolu 

 

Vv-kombinace barev, dotváření 

papír. výrobků výtvarnými 

technikami 

Čj-slovní návod-pracovní postup, 

pohádky 

M-geometrické tvary 

Prv-podzimní krajina, zvířátka 

Dv-kontakt s učitelem 

 

Konstrukční činnosti 

 zvládá elementární dovednosti při práci 

se stavebnicemi 

 

Pěstitelské práce 

 provádí pozorování přírody 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 pečuje o čistotu a estetičnost prostředí 

  / své místo, prostory školy, školní 

zahrady apod./ 

 modelování (lid. zvyky, tradice, řemesla) 

 práce s papírem, barevným papírem 

 práce s přírodninami 

Vv-barvy podzimu, barvy ovoce, 

zeleniny 

Čj- tvary písmen 

M- práce s měřítkem, odhad 

Prv-rodina, podzim, les v zimě 

Dv-spolupráce, kol. práce 

 

Příprava pokrmů 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 chová se vhodně při stolování 

 stolování, příprava tabule 

 třídění odpadu/celoškolní projekt/ 

 seznámení se školním pozemkem  

 jednoduchý výrobek ze stavebnice 

Vv-barevné sladění 

Čj-slovní návod, pracovní postup 

M-jednotky hmotnosti, součet 

Prv-ovoce, zelenina, rodina  

Dv-krátké scénky 

ENV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Práce s drobným materiálem 

Žák: 

 vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

 práce s papírem, barevným papírem 

 stříhání, vystřihování, lepení, skládání, 

určování různých druhů papíru 

 péče o pokojové rostliny 

Čj-slovní návod, pracovní postup 

M-geometrické tvary 

Vv-dotváření výrobků z papíru 

výtvarnými technikami 

Prv-koloběh života rostlin 

Dv-umění naslouchat 

 

Konstrukční činnosti 

 zvládá elementární dovednosti při práci 

se stavebnicemi 

Pěstitelské práce 

 provádí pozorování přírody 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 pečuje o čistotu a estetičnost prostředí 

 / své místo, prostory školy, školní zahrady 

apod./ 

 modelování 

 práce s papírem 

 práce s přírodninami 

 práce s textilem (navlečení nitě, uzlík, 

přední steh) 

 jednoduchý výrobek ze stavebnice 

Čj-prac. postup, vyhledávání 

informací v encyklopedii 

M-jednotky měření, použití 

pravítka 

Vv-barevné sladění výrobku 

Prv-rodina 

Dv-interpretace koled 

 

Příprava pokrmů 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

chová se vhodně při stolování 

 stolování (návyky, prostírání) 

 tabule pro jednoduché stolování 

 odpad a jeho likvidace (třídění) 

 přesazování květin 

 jednoduché práce na školním pozemku 

Čj-lidová slovesnost 

M-jednotky hmotnosti 

Vv-vycházky a pozorování 

Prv-ekologické chování 

Dv-vyprávění o vlastním prožitku 

ENV 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 Práce s drobným materiálem 

žák: 

 vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a na základě vlastní 

představivosti výrobky z daného 

materiálu 

 využívá při tvorbě prvky lidových 

tradic 

 volí vhodné pracovní vzhledem 

k materiálu 

 udržuje pořádek na svém pracovním 

místě, dodržuje zásady bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

       

 práce s papírem a kartonem 

 přesné měření, stříhání, lepení a 

překládání 

 práce s přírodninami 

 práce s textilem  

 různé druhy stehů, opravy a úpravy 

oděvů (knoflík, navlečení gumy) 

 ošetření pokojových rostlin 

Čj -slovní návod 

M-přesné měření, úsečky, přímky 

Prv-rostlina v prostředí 

Dv-rozvoj koncentrace a 

pozornosti 

Vv-krása tvarů, barev linií 

 

 

Konstrukční činnosti 

 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

 pracuje podle slovního návodu, 

předlohy nebo náčrtu 

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

práce 

 práce s papírem  

 práce s přírodninami 

 práce s textilem (zapošití, zadní steh) 

 úprava stolu (skládání ubrousků, 

květiny na stole, jmenovky) 

 montážní a demontážní práce 

Čj-text blahopřání, dětská 

literatura 

M-přesné skládání 

Prv-tradice 

Dv- dramatizace pohádek 

Vv-zážitky všedních, svátečních 

dní 

ENV 

 

Pěstitelské práce 

 provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede pěstitelské 

pokusy 

 ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné 

 práce s textiliemi (Svátek matek) 

 práce s papírem – balení knih 

 práce s přírodninami – velikonoční 

dekorace 

 jednoduché práce na školním pozemku 

Čj-schopnost pracovat podle 

jednoduchého psaného návodu 

M-jednotky hmotnosti 

Prv-příroda na jaře 

Vv-promyšlený výběr přírodnin 
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rostliny 

 volí vhodné nástroje, pomůcky a 

náčiní podle druhu činností, dbá o 

pořádek 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 třídění odpadu, sběr druhotných surovin  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Práce s drobným materiálem 

žák: 

 vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a na základě vlastní 

představivosti výrobky z daného 

materiálu 

 využívá při tvorbě prvky lidových 

tradic 

 volí vhodné pracovní vzhledem 

k materiálu 

 udržuje pořádek na svém pracovním 

místě, dodržuje zásady bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

 

 práce s papírem a kartonem 

 přesné stříhání, měření, lepení, trhání – 

výroba dopravních značek, loutek 

 práce s přírodninami 

 

Čj- čte s porozuměním 

jednoduchý prac. postup a 

pracuje podle něj 

M-geometrické prostorové tvary 

Vv-tvary listů 

Př-stromy v lese 

Dv-týmová spolupráce 

 

 

Příprava pokrmů 

 orientuje se v základním  vybavení 

kuchyně 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 dodržuje pravidla správného stolování 

a společenského chování 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, hygienu a bezpečnost práce 

 práce s papírem (vánoční motivy, 

výzdoba školy) 

 úprava pokrmů za studena 

 sestavování jídelníčku 

 základní ovládání domácích spotřebičů 

 péče o pokojové květiny 

Čj- vánoční blahopřání  

M-převody jednotek 

Dv-dramatizace textu  

Vv-objevování detailů 

Př-základní životní podmínky 

ENV 

 

Pěstitelské práce 

 provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede pěstitelské 

pokusy 

 ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné 

 navlékání korálků a výroba doplňků 

z nich 

 práce se stavebnicí 

 základy poskytnutí první pomoci 

Čj-sestavení pracovního postupu  

M-slovní úlohy, průměr, poloměr 

Dv-smyslové hry 

Př-herbář 
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rostliny 

 volí vhodné nástroje, pomůcky a náčiní 

podle druhu činností, dbá o pořádek 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 jednoduchá vazba a úprava květin 

 péče o pokojové květiny 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Práce s drobným materiálem 

žák: 

 vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a na základě vlastní 

představivosti výrobky z daného 

materiálu 

 

 úklid okolí školy 

 práce na pozemku 

 práce s kartonem  

 práce s provázkem – drhání 

Čj-samostatné vyhledání prac. 

návodu a práce podle něj 

M-geometrické tvary, přesnost 

měření 

Vv-desky na výkresy 

Dv-týmová spolupráce 

ENV 

 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 dodržuje pravidla správného stolování 

a společenského chování 

 

 práce s textiliemi 

 

 práce s přírodninami – adventní věnec 

 jednoduchá úprava potravin 

 

 

Čj-lidové zvyky a tradice 

v č.literatuře 

M-pravidelné, nepravidelné tvary 

Př-zdravá výživa, vánoční tabule 

našich předků 

Vv-vánoční prostírání, úprava 

cukroví 

Dv-improvizace 

 

Pěstitelské práce 

 provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, samostatně vede pěstitelské 

pokusy 

 ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné 

rostliny 

 volí vhodné nástroje, pomůcky a 

náčiní podle druhu činností, dbá o 

pořádek 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 příprava klíčení, sadby, osiva 

 léčivé rostliny (jejich využívání i 

zneužívání – koření, drogy, alergie) 

 kombinace různých materiálů 

 úprava okolí  školy 

 ekologické třídění odpadu 

 šetření energiemi  

 montážní s demontážní práce 

 

Čj-vyhledávání textu v odborné 

literatuře 

M-převody jednotek hmotnosti, 

slovní úlohy  

Př- předcházení úrazu, elektrický 

obvod, bezpečnost při ovládání 

el. spotřebičů v domácnosti 

Vv-práce s uměleckým dílem, 

volné zpracování zadaného úkolu 

ENV 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   TĚLESNÁ VÝCHOVA  

 

 

CHARAKTERISTIKA:  

 

  

Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.  

 

Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje tělesnou a duševní pohodu. Žáci jsou vedeni ke kladnému 

vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. Osvojují si nové pohybové dovednosti, učí se jednat podle pravidel a v duchu fair-play. V rámci svých 

individuálních možností jsou žáci postupnými kroky vedeni k rozvoji vlastní tělesné i duševní zdatnosti. Do obsahu jsou začleněna koordinační a 

regenerační cvičení, cvičení ve družstvech a ve skupinách, pohybové hry. 

 

Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu tělesná výchova nalezneme především osobnostní a sociální výchovu, výchovu 

demokratického občana a environmentální výchovu. Výuka probíhá ve školní tělocvičně a na školním hřišti. Při výuce se využívají metody a formy 

práce založené převážně na spolupráci žáků (činnosti ve dvojicích, malých či větších týmech) a vzájemném učení na základě prezentace vlastních 

pohybových hrách a dovedností.  

 

V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů 

každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové 

a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k osvojování základních klíčových kompetencí, které jsou nezbytné k všeobecnému rozvoji žákovy 

osobnosti.  

 

Kompetence k učení 

 Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj 

 Prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 
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 Systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti 

 

Kompetence k řešení problému 

 Přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění 

 Hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech 

 

Kompetence komunikativní 

 Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva 

 Otevírání prostoru diskusi o taktice družstva 

 Pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace 

 

Kompetence sociální a personální 

 Dodržování pravidel fair play 

 Rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva 

 Rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 

 

Kompetence občanské 

 Podpora aktivního sportování 

 Objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách 

 První pomoc při úrazech lehčího charakteru 

 Emoční a věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin 

 

Kompetence pracovní 

 Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě 

 Vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace 

 Zpracování a prezentace naměřených sportovních výkonů 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených 

pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni 

mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 
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 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v 

souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s 

volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, 

společenských činností atd. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů 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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Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Žák: 

 zvládá základní přípravu organismu 

před pohybovou aktivitou 

 provádí protahovací a napínací cviky, 

cviky pro zahřátí a uvolnění 

Příprava ke sportovnímu výkonu  

 příprava organismu 

 zdravotně zaměřené činnosti 

uklidnění po zátěži, napínací a protahovací 

cvičení 

  

 spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti 

 dbá na správné držení těla při různých 

činnostech i provádění cviků 

 dbá na správné dýchání 

 provádí kompenzační a relaxační cviky 

 zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

 

Význam pohybu pro zdraví 

  cvičení během dne 

  rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

 jednoduché tanečky, základy estetického 

pohybu 

ENV – Vztah člověka 

k prostředí 

 

Prv – Naše tělo 

           Naše zdraví 

 

 

 reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojované činnosti a její organizaci 

 užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného 

nářadí a náčiní 

 používá pojmy z pravidel sportů a 

soutěží 

 rozumí povelům pořadových cvičení a 

správně na ně reaguje 

 

 

Komunikace v TV 

Organizace při TV 

 základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností 

 smluvené povely, signály 

základní organizace prostoru a činností ve 

známém (běžném) prostředí 

 

Čj – přesné vyjadřování 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. – 3. 
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 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech 

ve známých prostorech školy 

 

Bezpečnost při sportování 

Hygiena při TV 

 organizace a bezpečnost cvičebního prostoru 

bezpečnost v šatnách a umyvárnách 

 

Prv – bezpečnost 

 

 

 používá vhodné sportovní oblečení a 

sportovní obuv 

 jedná v duchu fair play 

 

 

 

 

 

 

 bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 

pomůcek  

 první pomoc v podmínkách TV 

 

  

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

 provádí cviky na zdokonalení obratnosti 

a pohotovosti 

 soutěží v družstvu 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 

Základy sportovních her 

  míčové hry a pohybové hry 

  pohybová tvořivost a využití netradičního 

náčiní při cvičení 

 pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností, her a soutěží 

 zásady jednání a chování 

ENV – vztah člověka 

k prostředí (životní styl, 

prostředí a zdraví) 

Prv – komunikace lidí, 

význam pravidel 

 

 používá techniku hodu kriketovým 

míčkem 

 chápe princip štafetového běhu 

 provádí nízký start, běh na 20 až 60 m 

 nacvičí taktiku při běhu na delší 

vzdálenost, při běhu terénem 

Základy atletiky 

 rychlý běh 

 skok do dálky 

 hod míčkem 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti, koordinace pohybu 

OSV –osobnostní rozvoj 

– sebe- poznání a sebe-

pojetí 

M – měření délky, času 
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s překážkami 

 nacvičí skok do dálky 

 provádí správnou techniku skoku 

z místa 

 

 šplhá na tyči 

 provádí cvičení na žíněnce, kotouly 

 provádí cvičení na lavičkách, skáče přes 

švihadlo 

 nacvičí správnou techniku odrazu 

z můstku při cvičení na koze 

Základy gymnastiky 

 cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající 

velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a 

úpoly 

  

 projevuje přiměřenou radost z pohybové 

činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro 

zlepšení pohybové dovednosti 

 respektuje zdravotní handicap 

 

Vztah ke sportu  

zásady jednání a chování, fair play 

PRV- NAŠE ZDRAVÍ 

         Nemoc, úraz 

 

 chápe význam sportování pro zdraví    

 seznámí se s dětským aerobikem 

 seznámí se se základními kroky 

některých lidových tanců 

 seznámí se s kondičním cvičením 

s hudbou 

Kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení Hv – rytmus, melodie  

 používá techniku jednoho plaveckého 

stylu 

 provádí skoky do vody 

ZÁKLADNÍ PLAVECKÁ VÝUKA 

 hygiena plavání 

 adaptace na vodní prostředí 

 základní plavecké dovednosti, jeden 

plavecký způsob (plavecká technika) 

      prvky sebezáchrany a pomoci tonoucímu 

Prv – bezpečnost, zdraví  

 zvládá základní techniku chůze – 

s mírnou zátěží 

 připraví se na turistickou akci – za 

pomoci dospělých 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

 přesun do terénu a chování v dopravních 

prostředcích při přesunu 

 chůze v terénu, táboření, ochrana přírody 

ENV – vztah člověka k 

prostředí 

Prv – orientace v krajině, 

bezpečnost 

Cvičení v přírodě, školní 

výlety 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. – 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

 zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

 provádí protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

Příprava ke sportovnímu výkonu 

příprava před pohybovou činností 

uklidnění po zátěži, napínací 

a protahovací cvičení 

  

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost 

a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především 

souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 dbá na správné dýchání 

 provádí kompenzační a relaxační cviky 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena při TV 

 cvičení během dne 

  rytmické a kondiční formy cvičení 

pro děti 

 pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu 

 hygiena pohybových činností a 

cvičebního prostředí 

 vhodné oblečení a obutí pro 

pohybové aktivity 

ENV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná 

a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 

v přírodě, ve vodě 

 reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 

 používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

BEZPEČNOST PŘI SPORTOVÁNÍ 

 organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru 

 bezpečnost v šatnách a umyvárnách 

 bezpečná příprava a ukládání 

nářadí, náčiní a pomůcek 

 první pomoc v podmínkách TV 

Prv - bezpečnost  

 vládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 

pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

Základy sportovních her 

 míčové hry a pohybové hry 

  pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení 

OSV –osobnostní 

rozvoj, efektivní 

trávení volného času, 

zvládání emocí, 

Turnaje 

v hodinách TV 
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 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 provádí přihrávku jednoruč, obouruč a dribling 

 rozlišuje míč na basketbal a volejbal 

 učí se ovládat hru s basketbalovým míčem, nacvičuje střelbu na koš 

 seznámí se s pravidly přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se 

jimi 

 nacvičuje přehazovanou 

 provádí cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

 soutěží v družstvu 

 označí přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje 

 pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností, 

her a soutěží 

 manipulace s míčem, pálkou či 

jiným herním náčiním odpovídající 

velikosti a hmotnosti 

 herní činnosti jednotlivce 

 spolupráce ve hře, průpravné hry 

 utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů 

bezpečnost při 

kolektivních hrách 

ENV – vztah člověka 

k prostředí (životní 

styl, prostředí a 

zdraví) 

Prv – komunikace lidí, 

význam pravidel 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 

výsledky  

 používá techniku hodu kriketovým míčkem 

 chápe princip štafetového běhu 

 provádí nízký start, sprint do 60 m 

 nacvičí taktiku při běhu na delší vzdálenost, terénem s překážkami, 

k metě, do 1000 m na dráze 

 nacvičí skok do dálky 

 provádí správnou techniku skoku z místa 

Základy atletiky 

 rychlý běh 

 motivovaný vytrvalý běh 

 skok do dálky nebo do výšky 

 hod míčkem 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly a 

pohyblivosti, koordinace pohybu 

OSV – osobnostní 

rozvoj – sebepoznání 

a sebepojetí 

M – měření délky, 

času 

Atletické 

soutěže 

 šplhá na tyči 

 provádí cvičení na žíněnce, kotouly 

 provádí přitahování do výše čela na hrazdě 

 nacvičí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, 

roznožku, výskok do kleku a dřepu 

 provádí cvičení na švédské bedně, odraz z trampolínky 

 zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – kruhy, žebřiny, 

lavičky 

Základy gymnastiky 

 akrobacie, cvičení s náčiním a na 

nářadí odpovídající velikosti 

a hmotnosti 

 průpravná cvičení 

 průpravné úpoly – přetahy a 

přetlaky 

 Podle 

vybavení 

tělocvičny 

školy 

 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách 

a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá 

potřebné informace 

 projevuje přiměřenou radost z pohybu, samostatnost, odvahu a vůli 

pro zlepšení pohybové dovednosti 

 respektuje zdravotní handicap 

 chápe význam sportování pro zdraví 

Vztah ke sportu 

 zásady jednání a chování, fair play 

 zdroje informací o pohybových 

činnostech 

ENV –vztah člověka 

k prostředí - vliv 

prostředí na zdraví 

člověka 

Prv - zdraví 
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 seznámí se s dětským aerobikem 

 seznámí se se základními kroky některých lidových tanců 

 seznámí se s kondičním cvičením s hudbou 

Zdravotně zaměřené činnosti 

kompenzační, vyrovnávací a relaxační 

cvičení a jejich praktické využití 

správné držení těla 

správné zvedání zátěže 

Hv – rytmus, melodie  

 zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná pravidla silničního 

provozu 

Výchova cyklisty 

dopravní hřiště 

Prv – bezpečnost, 

zdraví 

 

 zvládne základní techniku chůze – i se zátěží 

 připraví se na turistickou akci 

 orientuje se v přírodě podle značek a výrazných přírodních úkazů 

Turistika a pobyt v přírodě 

přesun do terénu a chování 

v dopravních prostředcích při přesunu 

chůze v terénu, táboření, ochrana 

přírody 

ENV – Vztah člověka 

k prostředí 

Prv – orientace 

v krajině, bezpečnost 

Cvičení 

v přírodě, 

školní výlety 
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1. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHOLOGIE 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   INFORMATIKA 

 

 

CHARAKTERISTIKA:  

 

  

Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně v   5. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Výuka probíhá  v počítačové učebně. 

Důraz je kladen na získání základních dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při využití výpočetní 

techniky. Žáci se postupně seznamují  a osvojují si správné zásady při práci s počítačem – dodržují základní hygienická pravidla. Postupně rozeznávají 

základní hardwarové prvky počítačové sestavy, osvojují si základy práce s klávesnicí a myší pomocí jednoduchých textových editorů a výukových her. 

Učí se ovládat základní funkce grafického a textového editoru a internetového prohlížeče. Pracují s internetem jako informačním a komunikačním 

médiem.  

 

Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu informatika, nalezneme zejména mediální výchovu a osobnostní a sociální výchovu. Při 

výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na individuálním řešení problému, který může být součástí většího celku, zpracovávání 

informací a následné prezentaci vlastního řešení. 

 

Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách a jejich prezentaci.  

 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 zadávání zajímavých domácích úkolů 

 učit žáky pracovat podle návodu a předlohy 

 předkládat žákům dostatek informačních zdrojů 

 vést žáky k sebehodnocení 
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Kompetence komunikativní 

 

 nabízet žákům prostor k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovních činnostech a vynakládání úsilí k dosažení kvalitního výsledku 

 rozvíjet porozumění různým typům textů a záznamů, obraz. materiálů, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

 vést žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 vést žáky k tomu, aby samostatně vyhledávali informace vhodné k řešení problémů, aby nacházeli jejich shodné, podobné a odlišné znaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 5. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 využívá základní standardní funkce počítače 

a jeho nejběžnější periferie 

 respektuje pravidla bezpečné práce     

s hardware i software a postupuje 

poučeně v případě jejich závady 

 chrání data před poškozením, ztrátou a 

zneužitím 

Základy práce s počítačem OSV  - spolupracuje ve skupině  

 při vyhledávání informací na internetu 

používá jednoduché a vhodné cesty 

 vyhledává informace na portálech, 

v knihovnách a databázích 

 komunikuje pomocí internetu či jiných 

běžných komunikačních zařízeních 

Vyhledávání informací a komunikace Vv 

Hv 

 

 

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru 

Zpracování a využití informací M, Čj, Aj, Vl, Př - v rámci 

možností a dostupnosti 

výukových programů různých 

výrobců žáci objektivně zhodnotí 

jejich složky estetickou a 

praktickou.  

- dle svých kritérií si vyberou 

vhodný výukový program 

některého z výrobců a objektivně 

popíší důvody své volby 

. 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:      ČESKÝ JAZYK A LITERATURA    

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 

         Vyučovací předmět český jazyk a literatura je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 4 hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových 

třídách. Předmět je tvořen třemi hlavními složkami, které se vzájemně prolínají. 

 

 Jazyková výchova směřuje především  k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Žáci se učí poznávat a rozlišovat jeho další formy. 

Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. 

Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, 

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. 

            Komunikační a slohová výchova žáky učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se 

na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 

vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

            Literární výchova prostřednictvím četby seznamuje žáky se základními literární druhy, učí je vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké 

záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Žáci se také učí rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí 

základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají  k takovým poznatkům a prožitkům, 

které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Seznamují se s funkcí divadla, filmu, televize 

a ostatních médií. 

           V rámci předmětu se realizují některá průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. 

           Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci a práci ve skupinách, kde žáci se vzájemně učí, prezentují se, řeší problémové 

úkoly. 

           Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace  a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje 

schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací.           
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a proto důležitého sjednocujícího činitele národního společenství 

 pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů, jejich výběru a posouzení  

 výběru vhodných metod a strategií učení, kritickému posuzování a hodnocení své práce 

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků 

 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

Žák je veden k: 

 seznámení s různými možnostmi získávání informací, které mu pomohou při řešení zadaných úkolů 

 řešení problémů na základě modelových příkladů  

 samostatnosti a logickému myšlení, správné argumentaci a vyslovení vlastního názoru 

 netradičním (originálním) způsobům řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 

 prezentování svých názorů a myšlenek, zdokonalování vyjadřovacích schopností a využívání různých stylů podle příležitosti 

 vyjadřování svého názoru podpořeného logickými argumenty  

 zvládnutí pravidel mezilidské komunikace a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 vzájemné pomoci v situacích, kdy se žáci vzájemně potřebují 

 týmové spolupráci, která rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 hodnocení práce v týmu, svého významu i práce ostatních členů 

 spolupráci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

 dodržování pravidel diskuse – naslouchání, vyslovení vlastního názoru, respektování názorů druhých 

 rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického 

vnímání 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

Žák je veden k: 

 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 netoleranci k agresivním, hrubým, vulgárním a nezdvořilým projevům chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů 

 plnění svých povinností a respektování práv druhých  

 rozlišování pozitivních a negativních projevů chování lidí 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 pozitivnímu vztahu k práci 

 adaptaci na nové pracovní podmínky při změnách pracovních podmínek 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů  a jejich hodnocení 

 zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák: 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu, 

zdůvodní jejich užití  

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí 

slova  

 správně třídí slovní druhy 

 tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 

jazykových projevů podle komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě 

 

 jazyk a jeho útvary 

Zvuková stránka jazyka 

 hláskosloví 

 spisovná výslovnost 

 slovní přízvuk 

 zvuková stránka věty 

Tvarosloví 

 slovní druhy 

 podstatná jména konkrétní, 

abstraktní, pomnožná, hromadná, 

látková 

 podstatná jména obecná a vlastní, 

psaní velkých písmen 

 procvič. tvarů pravopisu podst. 

jmen podle vzorů 

 odchylné tvary některých 

podstatných jmen označujících 

části  těla 

 přídavná jména – skloňování, 

stupňování 

 zájmena, jejich druhy, skloňování 

 číslovky, jejich druhy, skloňování 

 slovesa – slovesný čas, 

podmiňovací způsob 

Skladba 

 věta a souvětí 

 větné členy 

Z  - evropské státy 

Hv – intonace 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
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 věta hlavní a vedlejší 

Žák: 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu  

 porovnává literární, dramatické i filmové 

zpracování 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 

návštěvy divadelního nebo filmového 

představení 

 vyhledává informace v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích  

 uceleně reprodukuje přečtený text  

 

 

 Poezie, próza, drama 

 Lyrika, epika 

 Filmová a televizní tvorba pro 

děti 

 Drobné literární útvary (říkadla, 

přísloví, rčení) 

 Pohádky 

 Dobrodružné příběhy pro děti 

 Pověsti 

Báje, mýty 

VV - ilustrace  

MKV – etnický původ  

D – pravěk, Mezopotámie, Egypt, 

Řecko, Řím 

 

Průběžně po celý rok:  

 zvukové nahrávky 

 návštěvy 

divadelních a 

filmových 

představení 

individuální četba a 

referáty o oblíbeném 

spisovateli 

Žák: 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný jazyk a vhodně 

využívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 

ke svému komunikačnímu záměru  

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 

 uspořádává informace v textu s ohledem na jeho 

účel  

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 

názorů a hodnocení 

 využívá základy studijního čtení – vyhledá 

klíčová slova 

 formuluje hlavní myšlenky textu 

 vytvoří výpisky nebo výtah 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních zájmů 

 jednoduché komunikační žánry 

 jednoduché tiskopisy 

 VYPRAVOVÁNÍ 

 popis (budovy, místnosti, 

postavy, krajiny, pracovních 

postupů) 

 výpisky 

 výtah  

 dopis 

 

Čj – lit. texty  

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení, tvorba 

mediálního sdělení 

OSV – komunikace, řešení 

problémů 

MKV – mezilidské vztahy 

Pč – domácnost a vaření  

Vv – portrét  

Naukové předměty  

In – úřední dopis 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7. 

Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

Pozn. 

žák: 

 rozpoznává přenesená pojmenování, 

zvláště ve frazémech  

 samostatně pracuje s Pravidly 

českého pravopisu, se Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky 

a příručkami 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření 

českých slov 

 v písemném projevu zvládá prvopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

 správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci  

 využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis 

syntaktický 

Význam slov 

 věcný význam slova 

 sousloví, rčení 

 slova jednoznačná a mnohoznačná 

 synonyma, homonyma  

odborné názvy  

Nauka o tvoření slov 

o slovní zásoba a způsoby jejího 

obohacování 

o odvozování 

o skládání slov  

o zkracování, zkratky a zkratková slova 

 přejímání z cizích jazyků 

Procvičování pravopisu 

 pravopis i/y 

 psaní velkých písmen ve vlastních 

jménech  

TVAROSLOVÍ 

 ohebné a neohebné slovní druhy 

 slovesný rod činný, trpný 

 příslovce 

 předložky 

 spojky 

 částice 

 citoslovce 

Skladba 

 věty podle postoje mluvčího 

Aj, Nj  - srovnání slovních druhů 

OSV – komunikace, kooperace 

Př – názvy   

D – historické pojmy (knižní 

slova) 
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 věty dvojčlenné a jednočlenné 

 větné ekvivalenty 

 základní větné členy 

 shoda přísudku s podmětem 

 rozvíjející větné členy 

 přístavek 

druhy vedlejších vět 

Žák: 

 rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, porovnává je i jejich funkci  

 porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatické i 

filmovém zpracování  

 uceleně reprodukuje přečtený text 

 vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností  

formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení 

 Přednes vhodných lit. textů 

 Reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu 

 Záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

 Biblické příběhy 

 Legenda 

 Kronika 

 Pověst 

 Struktura literárního díla 

 Bajka 

 Pohádka 

 Fantastická literatura 

 SCI-FI 

 Literatura umělecká a věcná  

 Životopis 

 Cestopis 

 

MKV – etnický původ 

D – nejstarší památky české 

historie 

Průběžně po celý rok: 

 besedy o hrdinovi 

 návštěvy divadelních a 

filmových představení 

individuální četba a 

referáty o oblíbeném 

spisovateli 

Žák: 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 v mluveném projevu vhodně užívá 

verbálních i nonverbálních prostředků 

řeči 

 rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

 vypravování 

 popis (výrobek, umělecké dílo) 

 popis pracovních postupů 

 charakteristika 

 líčení 

 životopis 

 žádost 

výtah 

OSV – poznávání lidí 

ENV – vztah člověka a prostředí 

VDO – občanská odpovědnost 

In – využití emailu 

Vv – interpretace díla 

Pč – prostorová tvorba, 

aranžování 

Vv – portrét a zvíře 
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v hovoru 

 uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel 

 využívá základy studijního čtení – 

vyhledá klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří stručné 

poznámky, výtah 

 



 

 

134 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 8. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák: 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu, zdůvodní jejich užití  

 rozlišuje a příklady v textu dokládá  

nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 

 správně třídí slovní druhy  

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační situaci 

 samostatně pracuje s jazykovými příručkami 

 využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

 zvládá pravopis lexikální, morfologický, 

syntaktický  

 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

 zvládá pravopis syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

Žák: 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu, zdůvodní jejich užití  

 rozlišuje a příklady v textu dokládá  

nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 

 správně třídí slovní druhy  

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační situaci 

 samostatně pracuje s jazykovými 

příručkami 

 využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace 

 zvládá pravopis lexikální, morfologický, 

syntaktický  

 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

 zvládá pravopis syntaktický ve větě 

jednoduché i souvětí 

Z – Česká republika, státy 

Evropy 

MKV - multikulturalita 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

Žák: 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla 

 vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného 

 

 Přednes vhodných literárních textů 

 Reprodukce textu 

 Interpretace textu 

 Dramatizace 

 Struktura literárního díla 

MKV – mezilidské vztahy, 

etnický původ 

MV – kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

VV – ilustrace vlastní tvorby 

OV – chování jedince 

v různých situacích  

Průběžně po celý rok: 

  besedy o hrdinovi 

  návštěvy 

divadelních a 

filmových 

představení 
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individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení 

 tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených znalostí 

základů literární teorie 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

 rozlišuje základní druhy a žánry, porovná je 

i jejich funkci, uvede výrazné představitele 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 vyhledává informace v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 Jazyk uměleckého díla 

 Biblické příběhy 

 Báje, mýty 

 Epos 

 Balady 

 Literatura umělecká a věcná 

 Cestopis 

 Povídka 

 Román 

 

 

individuální četba a 

referáty o oblíbeném 

spisovateli 

žák: 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému písemnému 

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 

k vlastnímu tvořivému psaní na základě 

svých dispozic a osobních zájmů 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v hovoru 

 využívá základy studijního čtení 

 vyhledá 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 

 uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 v mluveném připraveném projevu vhodně 

 charakteristika literární postavy 

 líčení  

 výklad  

 úvaha 

 výtah, výpisky 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení, fungování a 

vliv médií ve společnosti 

OSV – poznávání lidí, 

sebepoznání 

ENV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

Odborné texty z různých 

předmětů 
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užívá verbálních, neverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák: 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a 

s dalšími slovníky a příručkami 

 rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 

ve frazém 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady  tvoření českých slov 

 správně tvoří slovní druhy, tvoří spisovné 

tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a v souvětí 

 využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

 

 obecné výklady o jazyce 

 skupiny jazyků 

 útvary českého jazyka 

 základy vývoje češtiny 

 kultura jazyka a řeči 

 jazykové příručky 

 zvuková stránka věty 

 spisovná výslovnost  

 slovní zásoba a význam slova  

 slovo a sousloví, věcné významy slov  

 významové vztahy mezi slovy 

 rozvrstvení slovní zásoby 

 nauka o tvoření slov 

 stavba slova 

 odvozování, skládání, zkracování 

 tvarosloví  

 slovní druhy 

 přechodníky 

 skladba 

 stavba věty a souvětí 

 tvoření vět a souvětí 

 řeč přímá a nepřímá 

 pořádek slov v české větě 

 

Z – mapa Evropy 

Cj – srovnání slovní zásoby, 

slovosled, stejné výrazy  

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

Hv – melodie, intonace  

F,CH, Př, D, Z – nahodilé 

ukázky 
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Očekávané výstupy 

 
Učivo  

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák: 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 

popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 

vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených znalostí 

základů literární teorie 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 

svůj názor doloží argumenty 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 

výrazné představitele 

 uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

 

 Shrnutí literární teorie 

 Přednes vhodných literárních textů 

 Interpretace uměleckého díla 

 Jazyk uměleckého díla 

 hlavní vývojová období národní i světové 

literatury, typické žánry a jejich představitelé 

 Lyrické, epické a dramatické žánry 

v proměnách času 

 

 

D– dějiny 20. století 

Ov – náboženství, formy 

státu, revoluce  

MKV – mezilidské vztahy 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

 

 

 

Průběžně po celý rok:  

 besedy o hrdinovi 

 návštěvy divadelních a 

filmových představení 

individuální četba a 

referáty o oblíbeném 

spisovateli 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 

literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák: 

 odlišuje ve čteném či slyšeném projevu fakta od 

názorů, hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 

nebo porovnáním s dostupnými informačními 

zdroji 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera v hovoru 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 

užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 

svému komunikačnímu záměru 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé 

práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní 

na základě svých dispozic a osobních zájmů 

 v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 

komunikace a pravidel dialogu 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 

prostředky vhodnými pro danou komunikační 

situaci 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v 

masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

 využívá základy studijního čtení - vyhledá 

klíčové slovo, formuluje hlavní myšlenku textu, 

vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu, samostatné připraví a s 

oporou o text přednese referát 

 uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 

 slohotvorní činitelé a funkční styly 

 charakteristika 

 popis 

 úvaha  

 vypravování 

 proslov  

 diskuse  

 výklad  

 fejeton 

 publicistické útvary 

 

OSV – poznávání lidí, 

sebepoznání 

MV – stavba mediálního sdělení, 

kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení  

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   ANGLICKÝ JAZYK    

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 

Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý 

jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

 Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak 

v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 

 

Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 3h týdně. Výuka na druhém stupni navazuje na 

výuku na prvním stupni. 

 

Výuka probíhá vždy v celé třídě. Jestliže vzroste počet žáků nad 24 ve třídě, dochází k dělení na skupiny.  

Cílem je probudit v žácích zájem o studium cizího jazyka, poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. 

Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností a prohlubování gramatických zákonitostí anglického jazyka. Výuka průběžně seznamuje žáky 

s reáliemi anglicky mluvících zemí, což vede k lepšímu pochopení odlišností cizojazyčných kultur. 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách. Speciální jazyková učebna na škole není. 

 

Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, vést rozhovor v běžných situacích a hovořit o praktických tématech. Opírá se o jeho 

schopnost pracovat s anglickým textem, schopnost spolupracovat a přemýšlet. Hodnocení je také založeno na výsledcích písemných testů. 
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VÝCHOVNÉ A VZDÉLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. 

 Vedeme žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život. 

 Učíme žáky vyhledávat a třídit informace vedoucí k řešení problémů. 

 Učíme žáky propojovat probraná témata a jazykové jevy. 

 Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni uvádět věci do souvislostí, propojovat do větších celků poznatky z různých oblastí a na základě toho 

si vytvořit komplexnější pohled na svět. 

 Vedeme žáky k tomu, aby uměli zhodnotit vlastní pokroky a aby si uměli plánovat a organizovat své vlastní učení. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Učíme žáky řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí. 

 Podporujeme žáky ve schopnosti vyjádřit a obhájit vlastní názor. 

 Vedeme žáky k tomu, aby pochopili problém a naučili se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. 

 Podporujeme, aby se žáci neobávali hovořit anglicky s cizím člověkem. 

 Podporujeme samostatnost, logické myšlení, ale i týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky k porozumění jednoduchého sdělení v anglickém jazyce a zformulování jednoduché myšlenky v Aj. 

 Učíme žáky vhodně reagovat na promluvy druhých. 

 Učíme žáky vyjadřovat se výstižně a pokud možno souvisle. 

 Rozvíjíme schopnost využívat získaných komunikačních dovedností pro navazování vztahů. 

 

Kompetence sociální a personální 

 Učíme žáky schopnosti vyžádat a poskytnout pomoc, radu. 

 Vedeme žáky k dodržování slušného chování a zvyklostí v anglicky mluvícím prostředí. 

 Vytváříme u žáků návyky pro účinnou spolupráci v rámci skupiny. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

Kompetence občanské 
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 Vedeme žáky k získání představy o zvycích a tradicích v angl. mluvících zemích a schopnosti porovnat je se zvyky našimi. 

 Rozvíjíme u žáků schopnost respektovat názory jiných. 

 Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. 

 Vedeme žáka k sebeúctě a k úctě k jiným lidem. 

 

Kompetence pracovní 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem. 

 Učíme žáky, jak využívat cizího jazyka k získání informací z různých oblastí života. 

 Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni napsat jednoduchý osobní dopis, žádost o zaměstnání, umět vyplnit jednoduchý dotazník a formulář 

v cizím jazyce. 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák 

 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou – li 

pronášeny pomalu a zřetelně 

 rozumí obsahu jednoduché  

a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

 

MLUVENÍ  
žák  

 zeptá se na základní informace  

a adekvátně reaguje v běžných  

formálních i neformálních situacích  

 mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech  

 vypráví jednoduchý příběh či 

událost, popíše osoby, místa 

      a věci ze svého každodenního         

života    

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

 vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 zvuková a grafická podoba jazyka – 

rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému jazyka, slovní 

a větný přízvuk, intonace, ovládání 

pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní 

zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým 

okruhům a komunikačním situacím, práce se 

slovníkem 

 

 tematické okruhy – domov, rodina, 

bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče 

o zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky, 

počasí, příroda a město, nákupy a móda, 

společnost a její problémy, volba povolání, 

moderní technologie a média, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

(Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie ) 

 

 

 mluvnice – rozvíjení používání 

gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka ( jsou 

tolerovány elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a porozumění ) 

Čj – gramatika 

Ov – vztahy v rodině, volný čas, 

volba povolání, chování  

ve společnosti 

Z – anglicky mluvící země, 

orientace na mapě 

Vv – miniprojekty 

Hv – písně 

 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímají, 

Objevujeme Evropu a svět 

 

MKV – kulturní diference, lidské 

vztahy, multikulturalita 

 

 

 

 

Učebnice 

Hutchinson Tom: 

Project 1 – 4 

( popř. Project Plus ) 

 

Anglicko – český  

a česko – anglický slovník 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. – 9. 



 

 

144 

 

 rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

 

PSANÍ  
žák  

 vyplní základní údaje o sobě 

 ve formuláři 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:    NĚMECKÝ JAZYK 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

  

  

Vyučovací předmět německý jazyk je zařazen v 7., 8., 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodin týdně. Je povinný pro všechny žáky školy. 

 

Povinná výuka německého jazyka probíhá vždy v celém ročníku, žáci jsou děleni na skupiny, pokud jejich počet přesáhne 24.  

Důraz je kladen na osvojení základních receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností. Rozvoj slovní zásoby, porozumění a 

interpretace jednoduchých slyšených a čtených textů a konverzační dovednosti jsou upřednostňovány před psaním a znalostmi gramatiky. Tématické 

okruhy vycházejí z každodenních situací a zájmů žáka, seznamují ho se základními reáliemi německy mluvících zemí.  

  

  Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině. Pracuje s jednoduchými autentickými psanými a mluvenými německými texty. 

 Cílem hodnocení a sebehodnocení žáka je motivace k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Hodnotí se zejména schopnost využít nabytých 

dovedností a vědomostí při řešení konkrétních problémů a situací. Hodnocení je také založeno na výsledcích písemných testů. 

  

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení cizímu jazyku a posilujeme pozitivní vztah k učení. 

 Učíme žáky vyhledávat (slovníky), zpracovávat a používat potřebné informace na internetu. 

 Při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace. 

 Učíme práci s chybou. 

 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v německém jazyce rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
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Kompetence k řešení problémů 

 

 Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů. 

 Učíme žáky nebát se problémů . 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

 Podporujeme samostatnost, logické myšlení. 

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 

 Podporujeme různé formy komunikace . 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

 Učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky.  

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 

 Učíme žáky„nonverbální komunikaci“. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 

 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 
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Kompetence občanské 

 

 Vychováváme jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

 Vedeme žáky k získání představy o zvycích a tradicích v něm. mluvících zemích a schopnosti porovnat je se zvyky našimi. 

 Rozvíjíme u žáků schopnost respektovat názory jiných. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. 

 

Kompetence pracovní 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, chceme naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, chceme naučit žáky 

chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 

 Na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího 

jazyka. 
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Očekávané výstupy 

 

 

 

Učivo 

 

 

 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Pozn. 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák  

 

 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 
 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu (obrázek nebo text 

představující obsah) 
 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových 

textech týkajících se každodenních témat 
 

 rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním 

frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, 

a tyto výrazy a fráze  používá 

 

MLUVENÍ  
žák  
 

 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
 

  

-zvuková a grafická podoba jazyka – 

fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov 
 

-slovní zásoba, její použití  v 

komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se 

slovníkem 
 

-tematické okruhy domov, rodina a 

rodinné oslavy, bydlení, škola, volný 

čas a kultura, povolání, lidské 

tělo,sport a péče o zdraví, jídlo, obec a 

město, dopravní  prostředky, 

kalendářní rok (svátky, roční období, 

měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, 

příroda, počasí, společnost a její 

problémy, volba povolání, moderní 

technologie a média  
 

-reálie zemí příslušných jazykových 

oblastí (SRN, Rakousko, Švýcarsko) 
 

-mluvnice – rozvíjení používání 

gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka  

 
Čj – gramatika 

Ov – volný čas, volba 

povolání, chování ve 

společnosti 

Rv – rodina 

Z – německy mluvící 

země, práce s mapou 

Vv – miniprojekty 

D – osobnosti 

Inf. – písemná 

elektronická 

komunikace, 

vyhledávání informací 

OSV – mezilidské 

vztahy,komunikace 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá, Objevujeme 

Evropu a svět 

MKV – kulturní dife- 

rence, lidské 

vztahy,multikulturali- 

ta 

 

 

Učební materiály a 

pomůcky 

(využívány 

průběžně): 

 

 Fišarová,Zbrank

ová: Němčina 

A1, Deutsch mit 

Max – díl 1 + 

pracovní sešit 

 

 Fišarová,Zbrank

ová: Němčina 

A1, Deutsch mit 

Max – díl 2 + 

pracovní sešit 

 

 

 Tlustý, P.a kol.: 

Spaβ mit Max  

 

  Německo-český 

a česko-

německý slovník 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 7. – 9. 
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 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 

 představí sebe a ostatní a  klade jednoduché otázky týkající 

se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, 

které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné 

otázky odpovídá 

 
 

 jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner 

pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci 

 

 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje  

v běžných každodenních formálních i neformálních situacích 
 

 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných tématech 
 

 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

 
 

-rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům 
 

-rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 

běžným tématům 
 

-vyhledá požadované informace  
 

-rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 

požadované informace 

 

PSANÍ  
žák  

-základní gramatické struktury a typy 

vět 
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-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

-napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
 

-stručně reaguje na jednoduché  písemné sdělení 
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2. STUPEŇ -  VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:    MATEMATIKA      

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět matematika je zařazen samostatně v 6.-9. ročníku v hodinové dotaci 4 hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách nebo 

v učebně s dataprojektorem. 

 Navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika na 1. stupni, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Důraz je kladen na 

osvojování dovedností a vědomostí, které budou užity v praktickém životě, na porozumění základním myšlenkovým postupům, matematickým pojmům 

a jejich vzájemným vztahům. Je upřednostňován úsudek a logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové úlohy z běžného života, spolupracovat při jejich 

řešení, vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu.  

 Využívají se a formy práce, při kterých i méně nadaní žáci pociťují úspěch a jsou kladně motivováni k dalšímu učení. Metody jsou zaměřeny na 

samostatnou práci žáků, práci ve dvojicích a malých skupinách, sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, atd. 

 Hodnocení žáka sleduje, jak je schopen aplikovat získané dovednosti a vědomosti, spolupracovat, přemýšlet a řešit úlohy, obhajovat vlastní 

názory.    

 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

 Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu matematika vedou k utváření klíčových kompetencí. 

 

 

Kompetence k učení 

 

 Podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním vhodných problémových a logických úloh. 

 Vytváříme u žáků zásoby matematických algoritmů a metod řešení, které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z praxe a reálného 

života. 
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 Učíme žáky pracovat s informacemi. 

 Rozvíjíme paměť prostřednictvím numerických výpočtů, osvojování matematických algoritmů a vzorců. 

 Používáme různé pomůcky a materiály, aby žáci dokázali třídit a porovnávat své výsledky a závěry dál používat pro své učení. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému řešení problémů. 

 Vedeme žáky k tomu, že matematická úloha, a nejen ona, má různé varianty řešení. 

 Vedeme žáky k tomu, aby mohli aplikovat známé postupy řešení při řešení podobných nebo nových úkolů. 

 Vedeme žáky k provádění rozboru úkolu, k odhadu výsledku a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání. 

 Vytváříme u žáků dovednost vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu, umět ověřovat hypotézy nebo je naopak vyvrátit. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Vedeme žáky k vyjadřování myšlenek, postupů a názorů v logickém sledu. 

 Nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky při komunikaci a spolupráci s ostatními. 

 Vedeme žáka k přesnému a účelnému využívání matematického jazyka a symboliky 

 Učíme žáky porozumět a orientovat se v různých grafech, tabulkách, diagramech apod. 

 

 

Kompetence pracovní, občanské 

 

 Nabízíme žákům projekty a další činnosti, jako je například modelování a výroba různých těles, ve kterých se mimo jiné učí zvládat základní 

pracovní činnosti. 

 Tvorbou náčrtů a přesným rýsováním zdokonalujeme žáky v preciznosti práce. 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti v práci, jejím plánování a dokončení. 

 Podporujeme tvořivost a nápaditost při řešení nestandardních úloh. 

 Vedeme žáky k respektování způsobu řešení a práce druhých. 

 Vedeme žáky k respektování a dodržování dohodnutých pravidel samostatné práce a práce ve skupinách. 

 Důsledně kontrolujeme a hodnotíme stupeň splnění daného úkolu. 

 Získáváme číselné údaje měřením reálnými měřidly, prováděním odhadů, zaokrouhlováním, studiem grafů, tabulek a diagramů. 

 Umožňujeme racionálně poznávat své schopnosti a činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním rozhodnutí. 

 Klademe důraz na důležitost matematiky při výkonu zaměstnání nejrůznějšího typu (stavebnictví, zámečnictví, automobilový průmysl ,služby…) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 6. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

 provádí početní operace s přirozenými čísly 

zpaměti, sčítá, odčítá a násobí libovolně 

velká čísla, dělí dvojciferným dělitelem 

 řeší jednoduché rovnice  

 provádí odhady s danou přesností, účelně 

využívá kalkulátor 

 zaokrouhluje 

 zobrazuje přirozené číslo na číselné ose 

 užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek-část (přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 

číslem, procentem) 

 sčítá a odčítá jednoduchá desetinná čísla 

 převádí desetinný zlomek na desetinné číslo 

a naopak 

 násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000  

 

 

 

 

 

Opakování učiva 5. ročníku 

Přirozená čísla  

 rozvinutý a zkrácený zápis čísla 

v desítkové soustavě, zobrazení na 

číselné ose, porovnávání 

 zaokrouhlování 

 početní operace v N 

 jednoduché rovnice 

 

Zlomky a desetinná čísla 

 čtení a zápis zlomku v desítkové 

soustavě, složení zlomku, zlomek  >, <, = 

1, výpočet části celku, sčítání a odčítání 

zlomků se stejným jmenovatelem, 

desetinný zlomek 

 čtení a zápis desetinného čísla 

v desítkové soustavě, složení desetinného 

čísla, sčítání a odčítání des. čísel, převod 

desetinného zlomku na desetinné číslo a 

naopak 

 násobení a dělení des. čísla 10, 100, 1000 

... 

 

F– převody jednotek, násobení a 

dělení čísel 10, 100, 1000 …, 

řešení početních úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč – popis technických výkresů 

 

OSV – odhad a určení ceny 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 dokáže narýsovat a zapsat značkou bod, 

úsečku, polopřímku, přímku, rovnoběžky, 

kolmice 

 charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 

Základní pravidla rýsování,  geometrické 

útvary, rovinné obrazce 

 druhy čar, technické písmo 

 bod, úsečka, polopřímka, přímka, rovina, 

rovnoběžky, kolmice 

 kružnice, kruh, obdélník, čtverec, 

trojúhelník 

 střed a osa úsečky 

nákupu … 

 

 

 vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníku, 

pravoúhlého trojúhelníku 

 zná a převádí jednotky délky, obsahu 

 aplikuje své znalosti při řešení slovních úloh 

Obvody a obsahy 

 jednotky délky, obsahu, jejich převádění 

 obvod a obsah čtverce a obdélníku 

 obsah pravoúhlého trojúhelníku 

F – měření délky, jednotky 

Vv – náčrtky geom. útvarů 

OSV – určení obvodu  a rozlohy 

pozemku, .. 

 

 

 

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 pozná dvojice vedlejších a vrcholových 

úhlů, využívá jejich vlastností 

 využívá znalostí při řešení slovních úloh 

 umí sestrojit osu úhlu 

 graficky sčítá a odčítá úhly, dělí úhly 

dvěma, čtyřmi a násobí úhel malým 

přirozeným číslem 

 umí sestrojit pravidelný trojúhelník, 

šestiúhelník,osmiúhelník 

Úhel 

 definice úhlu, přenášení, rýsování úhlu 

 osa úhlu 

 jednotky velikosti úhlu, měření, rýsování 

 druhy úhlů podle velikosti 

 početní operace s velikostmi úhlů 

 úhly vedlejší a vrcholové 

 výpočet třetího úhlu v trojúhelníku 

 grafický součet a rozdíl úhlů, násobení a 

dělení 

 pravidelné mnohoúhelníky, konstrukce, 

obvod 

Tv – hody, vrhačské disciplíny 

F– úhel odrazu a dopadu 

Z – určování zeměpisné polohy 

 

 zobrazuje desetinná čísla na číselné ose 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

 sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla 

číslem přirozeným a desetinným 

Desetinná čísla 

 zobrazení na číselné ose, porovnávání, 

zaokrouhlování 

 sčítání a odčítání  

 násobení a dělení 

MV – média jako zdroj informací 

 

OSV – zvládání situace soutěže, 

pracuje ve skupině 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 převádí jednotky délky, obsahu, objemu, 

hmotnosti 

 řeší aplikační úlohy s desetinnými čísly 

 převody jednotek  

 aritmetický průměr 

 zná pojmy násobek, dělitel, číslo je 

dělitelné, číslo je násobkem 

 používá znaky dělitelnosti 

 rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

 rozkládá složené číslo na součin prvočísel 

 určuje a užívá násobky a dělitele, 

nejmenšího společného násobku a 

největšího společného dělitele 

 

 

Dělitelnost přirozených čísel 

 násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 

 prvočíslo, číslo složené, rozklad na 

součin prvočísel 

 společný násobek a dělitel 

 nejmenší společný násobek, největší 

společný dělitel 

  

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 

v osové souměrnosti 

 pozná shodné útvary a útvary osově 

souměrné 

Osová souměrnost 

 shodné útvary 

 obraz v osové souměrnosti 

 osově souměrné útvary 

Vv – náčrtky osově souměrných 

obrazců, hledání osově 

souměrných útvarů v praxi 

 

  

 je schopen rozeznat a dopočítat vnitřní a 

vnější úhly v trojúhelníku 

 rozliší odvěsny a přeponu pravoúhlého 

trojúhelníku 

 sestrojuje trojúhelník podle věty sss, ověřuje 

sestrojení pomocí trojúhelníkové nerovnosti 

 sestrojuje výšky, těžnice, kružnici opsanou a 

vepsanou 

 poznatky využívá při řešení početních a 

konstrukčních úloh 

Trojúhelník 

 součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 

 dělení trojúhelníků podle velikosti stran a 

úhlů 

 výšky, průsečík výšek 

 těžnice, těžiště 

 kružnice opsaná, vepsaná 

 střední příčky 

  

 dokáže definovat kvádr a krychli, zná jejich 

vlastnosti¨ 

Krychle, kvádr 

 zobrazení kvádru a krychle v kosoúhlém 

Vv – modelování těles z papíru 

F– jednotky hmotnosti 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 

rovině 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 aplikuje své znalosti při řešení slovních úloh 

promítání 

 síť kvádru a krychle 

 výpočet povrchu a objemu 

 převody jednotek objemu 

OSV – objem nádob, nádrží, 

zavazadlového prostoru… 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 7. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 je schopen zapsat a uspořádat desetinná čísla 

na číselné ose a provádět početní operace 

 určuje a užívá násobky a dělitele, včetně 

nejmenšího společného násobku a největšího 

společného dělitele 

 provádí konstrukci trojúhelníku podle věty sss 

a dokáže si ověřit sestrojení trojúhelníku 

pomocí trojúhelníkové nerovnosti 

 konstruuje výšky, těžnice a střední příčky 

trojúhelníku, kružnici opsanou a vepsanou 

 počítá povrch a objem a využívá znalostí při 

řešení slovních úloh z praxe 

 

  

 

 

 

 

 

 

Opakování učiva 6. ročníku 

Desetinná čísla 

 porovnávání, početní operace 

 převod desetinného čísla na desetinný 

zlomek a naopak 

Dělitelnost 

 největší společný dělitel, nejmenší 

společný násobek 

Osová souměrnost 

 obraz, osově souměrné útvary 

Úhel 

 rýsování, měření, druhy úhlů, výpočty 

Trojúhelníky 

 konstrukce (sss), druhy trojúhelníků a 

jejich vlastnosti 

Krychle, kvádr 

 povrch, objem 

  

 modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

 převádí zlomky a desetinná čísla, smíšená 

čísla a naopak 

 provádí početní operace se zlomky 

 dokáže upravit zlomek na základní tvar 

 užívá různé způsoby vyjádření celku a jeho 

Zlomky 

 celek a jeho část 

 převod desetinného čísla na zlomek a 

naopak 

 uspořádání na číselné ose 

 rozšiřování a krácení zlomku 

F, Ch – numerické výpočty  
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části (přirozeným číslem, poměrem, 

zlomkem, desetinným číslem) 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace v oboru kladných 

racionálních čísel 

 

 porovnávání 

 smíšená čísla 

 sčítání a odčítání 

 násobení a dělení 

 

 dokáže číst, zapsat, porovnat a zobrazit celá 

čísla na číselné ose  

 zná čísla opačná a je schopen určit absolutní 

hodnotu a chápe její geometrický význam 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace 

s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení) 

 

 

 

 

Celá čísla 

 čísla kladná a záporná, čtení a zápis 

čísla, zobrazení na číselné ose 

 absolutní hodnota čísla, opačné číslo 

 porovnávání 

 sčítání a odčítání celých čísel 

 násobení a dělení celých čísel 

 

OSV – využití celých čísel v 

praxi 

 

 

 pozná shodné útvary 

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

 sestrojuje trojúhelník z daných prvků 

 

Trojúhelník 

 shodnost trojúhelníků 

 konstrukce trojúhelniků podle věty 

sss,sus,usu 

 obsah, obvod trojúhelníku ???? 

OSV – dbá na kvalitu a přesnost 

rýsování 

 

 sestrojuje bod, přímku a obrazec ve středové 

souměrnosti 

 pozná útvary středově souměrné 

Středová souměrnost 

 obraz útvaru ve středové souměrnosti 

 středově souměrné útvary 

Vv – náčrtky středově 

souměrných útvarů 

Z – astronomické značky, 

symboly 

 

 dokáže dělit celek na části v daném poměru 

 zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 

 pracuje s měřítky map a plánů 

 používá vyjádření vztahu celek – část 

poměrem 

 

Poměr 

 vymezení pojmu, použití v praxi 

 rozšiřování a krácení poměru 

 počítání s poměry 

 postupný poměr 

 měřítko plánu a mapy 

 

Z – měřítko mapy  
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 určuje závislost přímé a nepřímé úměrnosti 

 zapisuje přímou a nepřímou úměrnost, 

zakresluje její graf 

 řeší slovní úlohy na přímou a nepřímou 

úměrnost, využívá trojčlenku 

 

Přímá a nepřímá úměrnost 

 tabulka, graf, funkční předpis 

 trojčlenka 

OSV – řešení slovních úloh 

z praxe, práce v týmu 

 

 zná základní pojmy procentového počtu  

 vyjadřuje vztah celek – část procentem 

 používá základní pojmy finanční matematiky 

 řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 

 orientuje se v tabulkách a diagramech 

(sloupcový, kruhový) 

 používá pojem promile, řeší slovní úlohy 

Procenta 

 vysvětlení pojmu, využití, vyjádření 

části celku 

 základ, procentová část, počet procent 

 slovní úlohy s procenty 

 Finanční matematika 

 úroková míra, úrok 

 

Promile 

 

MV – média jako zdroj 

informací, jako zdroj informací 

OSV – slevy zboží. 

EV – stav ovzduší, přítomnost 

škodlivých látek 

Ch– koncentrace látek 

 

Prevence před výskytem 

sociálně patologických jevů – 

hladina alkoholu v krvi 

 

 

 

 rozlišuje a znázorňuje základní druhy 

čtyřúhelníků 

 zná jejich základní vlastnosti 

 používá jednotky délky a obsahu jednotky 

obsahu, včetně převodů jednotek 

 počítá obsah a obvod a obsah čtyřúhelníků  

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 

středové a osové souměrnosti, určí osově a 

středově souměrný útvar 

Čtyřúhelníky 

 obecné čtyřúhelníky 

 rovnoběžník 

 lichoběžník 

 výšky a úhlopříčky 

 konstrukce čtyřúhelníku 

 obvod a obsah čtyřúhelníku 

 obvod a obsah trojúhelníku 

 

Pč – skládání papíru, využití 

náčrtů a schemat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 načrtává a rýsuje síť hranolu a zpětně 

vymodeluje hranol ze sítě 

 počítá povrch a objem hranol 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 

s využitím osvojeného matematického aparátu 

Hranoly 

 sítě hranolů 

 povrch, objem hranolů 

 

Pč – modelování těles z papíru 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 provádí operace s desetinnými čísly, se 

zlomky, s celými a racionálními čísly 

 řeší úlohy na poměr, úměrnost a procenta 

 rozlišuje pojmy osová a středová 

souměrnost a umí je použít 

 řeší konstrukční úlohy na sestrojení 

čtyřúhelníků 

 používá vzorce pro objem a povrch hranolu  

 rozumí pojmům kruh, kružnice a umí s nimi 

pracovat 

 

Opakování učiva 7. ročníku 

 zlomky 

 celá a racionální čísla 

 poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

 shodnost trojúhelníků 

 shodná zobrazení 

 čtyřúhelníky 

 procenta 

 hranoly 

  

 odhaduje a určuje druhou mocninu a 

odmocninu zpaměti, pomocí tabulek a 

kalkulačky 

 řeší úlohy z praxe na užití druhé mocniny a 

odmocniny 

Druhá mocnina a odmocnina 

 odhady mocnin a odmocnin 

 druhá mocnina a odmocnina zpaměti 

 užití tabulek a kalkulačky 

F - vzorce  

 zná znění Pythagorovy věty 

 využívá poznatků při výpočtu délek stran 

pravoúhlého trojúhelníku 

 používá  Pythagorovu větu v praxi, využívá 

poznatky ve slovních úlohách 

Pythagorova věta 

 výpočet délek stran v pravoúhlém 

trojúhelníku 

 Pythagorova věta v rovině, v prostoru 

F– působení sil 

 

OSV – důležitost Pythagorovy 

věty v praxi 

 

 

 určí mocninu s přirozeným mocnitelem 

 provádí základní početní operace 

s mocninami 

 zapisuje číslo v desítkové soustavě pomocí 

mocnin deseti 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 

 třetí mocnina 

 mocnina s kladným, nulovým a 

záporným mocnitelem 

 pravidla počítání s mocninami 

F – zápis jednotek fyzikálních 

veličin 
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 má základní znalosti o mocninách se 

záporným mocnitelem 

 určuje třetí a vyšší mocniny pomocí 

kalkulačky  

 

 zápis čísla v desítkové soustavě 

 rozumí pojmu výraz, proměnná 

 matematizuje jednoduché reálné situace 

pomocí proměnných 

 určuje hodnoty číselných výrazů 

 zapisuje slovní text pomocí výrazů 

s proměnnými v jednoduchých příkladech i 

s použitím příkladů z praxe 

 provádí operace s mnohočleny 

 upravuje výrazy vytýkáním 

 používá vzorce ke zjednodušení výrazů 

Výrazy 

 číselné výrazy 

 výrazy s proměnnými 

F - dosazování za proměnnou  

 rozumí pojmu mnohočlen 

 zjednodušuje mnohočleny 

 sčítá, odčítá a násobí mnohočleny 

 rozkládá mnohočlen na součin 

 používá vzorce usnadňující úpravy 

mnohočlenů 

Mnohočleny 

 sčítání a odčítání mnohočlenů 

 násobení mnohočlenů 

 rozklad mnohočlenu na součin 

 

  

 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 

úprav 

 rozumí pojmu kořen rovnice 

 provádí zkoušku správnosti řešení 

 řeší úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a 

vyřešení lineární rovnice 

 vyjadřuje neznámou ze vzorce 

 

Lineární rovnice 

 pojem rovnosti 

 ekvivalentní úpravy rovnic a jejich 

řešení 

 slovní úlohy řešené rovnicemi 

 vyjádření neznáme ze vzorce 

F – vzorce, vyjádření neznámé, 

řešení fyzikálních úloh 

 

 

OSV, EGS, EV – úlohy 

z praktického života, práce ve 

skupině 

 

 zná pojmy kruh, kružnice, poloměr, průměr, 

sečna tečna 

 je schopen sestrojit tečnu ke kružnici 

vdaném bodě, tečnu ke kružnici z daného 

bodu ležícího vně kružnice 

 vypočítá obvod a obsah kruhu, pracuje 

Kruh, kružnice 

 kružnice a přímka 

 dvě kružnice 

 Thaletova věta 

 délka kružnice, obvod kruhu 

OSV – zavlažování pozemku, ….  
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s číslem  

 využívá poznatky o Thaletově kružnici při 

řešení konstrukčních úloh 

 

 obsah kruhu 

 

 

 využívá vzorce pro objem a povrch válce ve 

slovních úlohách 

 

 

 

Válec 

 síť, povrch a objem válce 

F, Ch, OSV – objemy nádob, 

nádrží, řešení úloh z praktického 

života 

 

 používá při rýsování základní pravidla 

 řeší  konstrukční úlohy pomocí množin 

bodů dané vlastnosti 

 řeší konstrukční úlohy na sestrojení 

trojúhelníků a čtyřúhelníků zadaných 

různými prvky 

 je schopen diskuse při řešení úloh 

 učí se zvládat situace konkurence 

Konstrukční úlohy 

 množiny bodů v rovině 

 konstrukce trojúhelníku pomocí výšky 

a těžnice 

 konstrukce čtyřúhelníku 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 9. 

 

 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 provádí početní operace v oboru celých a 

racionálních čísel; užívá ve výpočtech 

druhou mocninu a odmocninu  

 využívá znalosti Pythagorovy věty při řešení 

úloh 

 zvládá základní operace s mnohočleny 

 řeší rovnice pomocí ekvivalentních úprav 

 řeší slovní úlohy pomocí sestavení a vyřešení 

lineární rovnice 

 řeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů 

dané vlastnosti 

 zná vzorce na výpočet objemu a povrchu 

válce a používá je při řešení úloh 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

Opakování učiva 8. ročníku 

 výrazy 

 lineární rovnice 

 mocniny s přirozeným mocnitelem 

 Pythagorova věta 

 množiny bodů dané vlastnosti 

 válec 

 mnohočleny 

 

  

 provádí jednoduchá statistická šetření a 

zapisovat jejich výsledky formou tabulky 

nebo do diagramu 

 čte tabulky, grafy a interpretuje jejich 

výsledky 

 vypočítá aritmetický průměr 

 určuje četnost jednotlivých hodnot, určit 

modus a medián 

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 

ZÁKLADY STATISTIKY 

 základní statistické pojmy 

 statistické šetření 

 diagramy 

 aritmeticky průměr, modus, medián 

MV - využívá média jako zdroj 

informací 

OSV – diskutuje o problému, 

pracuje v týmu 

EGS – stav obyvatel, 

zdravotnictví, průmyslu 

EV – stav ovzduší 
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 určuje podmínky, za kterých má lomený 

výraz smysl 

 provádí početní operace s lomenými výrazy 

 převádí složený lomený výraz na násobení 

dvou  

lomených výrazů 

 ověřuje správnost úpravy výrazu 

 

Lomený výraz 

 sčítání a odčítání 

 násobení a dělení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 řeší soustavy dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými dosazovací i sčítací 

metodou, provádí zkoušku řešení  

 řeší jednoduché slovní úlohy pomocí 

soustavy dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 

Soustavy lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

 řešení soustavy rovnic 

 slovní úlohy  

 

F – závislost veličin  

 rozezná funkci od jiných vztahů 

 určuje definiční obor funkce a množinu 

hodnot funkce 

 vyjadřuje funkce rovnicí, tabulkou, 

grafem 

 pozná funkci rostoucí, klesající, 

konstantní 

 sestrojuje graf lineární funkce, nepřímé 

úměrnosti a kvadratické funkce 

 

Funkce 

 závislosti a data 

 co je funkce, její graf 

 přímá úměrnost 

 lineární funkce 

 kvadratická funkce 

 nepřímá úměrnost 

F – závislosti fyzikálních veličin 

 

OSV  - práce v týmu 

OSV – čtení z grafu, příklady 

závislostí z praktického života 

 

 

 určuje a používá poměr podobnosti 

 zná věty o podobnosti trojúhelníků a umí 

Podobnost rovinných útvarů 

 podobnost geometrických útvarů 

 podobnost trojúhelníků 

Z – práce s mapou, měřítko 

OSV – mapy, plány 
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je aplikovat 

 sestrojí rovinný útvar podobný danému 

 používá poměr podobnosti při práci 

s mapami a plány 

 dělí a zmenšuje  úsečku v daném poměru 

 věty o podobnosti trojúhelníků 

 využití podobnosti 

 charakterizuje jednotlivá tělesa 

 umí narýsovat síť tělesa a těleso 

vymodelovat 

Tělesa 

 jehlan, kužel, koule 

OSV – spotřeba materiálu ve 

stavebnictví 

 

 zná a používá základní pojmy z této 

oblasti – úrok, jistina, úroková doba, 

úroková míra, úrokovací období 

 vypočítá  úrok z dané jistiny za určité 

období při dané úrokové míře 

 

 

Základy finanční matematiky 

 peníze a inflace 

 jednoduché úrokování 

 složené úrokování 

 daň z úroku 

 úrokovací období 

 mince, bankovky a platební karty 

MV – informace z médií 

OSV – plat, srážky, úroky, 

rozpočty, finance 

OSV – pracuje ve skupině, 

diskutuje o problému 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHOLOGIE 

 

 

 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   INFORMATIKA 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA:  

 

  

Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně v 6. a 9. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Výuka probíhá  v počítačové učebně. 

 

Důraz je kladen na získání základních dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při využití výpočetní 

techniky a internetu. Žáci se postupně seznamují  a osvojují si správné zásady při práci s počítačem – dodržují základní hygienická pravidla. Postupně 

rozeznávají základní hardwarové prvky počítačové sestavy, osvojují si základy práce s klávesnicí a myší pomocí jednoduchých textových editorů a 

výukových her. Učí se ovládat základní funkce grafického a textového editoru a internetového prohlížeče. Pracují s internetem jako informačním a 

komunikačním médiem.  

 

Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu informatika, nalezneme zejména mediální výchovu a osobnostní a sociální výchovu. Při 

výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na individuálním řešení problému, který může být součástí většího celku, zpracovávání 

informací a následné prezentaci vlastního řešení. 

 

Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách a jejich prezentaci.  

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 Zadáváme zajímavé domácí úkoly. 

 Učíme žáky pracovat podle návodu a předlohy. 

 Předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů. 
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 Vedeme žáky k sebehodnocení. 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Nabízíme žákům prostor k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovních činnostech a vynakládání úsilí k dosažení kvalitního 

výsledku. 

 Rozvíjíme porozumění různým typům textů a záznamů, obraz. materiálů, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků. 

 Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Vedeme žáky k tomu, aby samostatně vyhledávali informace vhodné k řešení problémů, aby nacházeli jejich shodné, podobné a odlišné znaky. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 6. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 ovládá práci s textovým i tabulkovým editorem a 

využívá vhodných aplikací 

 uplatňuje základní a estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 

 umí vytvořit nový dokument  

 umí uložit dokument  

 umí  nastavit parametry stránky 

 umí vytisknout dokument 

 zvládne vkládat tabulky a obrázky do dokumentu 

 pracuje s informacemi v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

Textový editor Word Možnost zapojení dalších předmětů 

př. psaní slohových prací ve Wordu 

Tvorba referátu za použití informací 

z www stránek 

 

 ovládá základní funkce tabulkového procesoru 

 umí zpracovat základní data jako např. výsledky 

měření denních teplot a tyto výsledky umí  

vyjádřit grafem 

 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 

údaji 

 

Tabulkový procesor Excel F - zhotovení jednoduchého 

fyzikálního protokolu z měření 

Z – zhotovení různých tabulek ze 

statistických zjišťování 

M- matematické vzorce a jejich 

použití v tabulkovém kalkulátoru  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 9. 

 

    

 umí rozeznat HTML kód 

 ví, k čemu HTML kód slouží 

 umí sám vytvořit jednoduchou HTML stránku 

 umí do stránky vložit obrázek a odkaz na jinou 

stránku 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních 

zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 

návaznost 

 pracuje s informacemi v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví 

 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové, grafické a multimediální 

formě 

 používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 

údaji 

HTML Vv – zhotovení grafického designu 

stránky a její následnou realizaci 

Po probrání učiva si žáci 

vytvoří osobní stránky, 

které umístní na 

internetu. 

 

 závěrečné shrnutí a opakování probraného učiva 

od V. třídy 

 

 

Shrnutí   
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   DĚJEPIS 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

  

Vyučovací předmět Dějepis je zařazen samostatně v 6.- 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. 

 

 Svým pojetím navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Využívá vazeb na další vzdělávací oblasti a obory na 2.stupni, zejména na 

vyučovací předměty výchova k občanství, zeměpis, český jazyk a literatura.  

 

 Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve 

vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního 

života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k 

evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní 

obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci 

a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. 

 

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. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které 

zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží 

kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové 

časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že 

historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá 

po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i 

dějin místních. 

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. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které 

zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží 

kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové 

časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že 

historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá 
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po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i 

dějin místních. 

  

  Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině. Učí se samostatně vyhledávat, interpretovat, srovnávat, analyzovat, kriticky hodnotit a 

zpracovávat informace z různých zdrojů, zároveň se učí utvářet si vlastní názor, obhajovat a korigovat ho v diskusi.  

 

 Vyučovacím předmětem se prolínají tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální 

výchova, Multikulturní výchova, Výchova v evropských a globálních souvislostech, Medilání výchova. 

 

 Cílem hodnocení a sebehodnocení žáka je motivace k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Hodnotí se zejména schopnost využít nabytých 

dovedností a vědomostí při řešení konkrétních problémů. 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

Žák je veden k: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství 

 utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

 vyhledávání, zpracovávání a používání potřebných informací z různých zdrojů 

 zpracovávání informací z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

Žák je veden k: 

 

 odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn 

 promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase 

 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém 

měřítku 

 logickému vyvozování a předvídání specifických závěrů z analýzy historických faktů 

 formulování problému a hledání různých variant řešení 

 týmové spolupráci při řešení problémů 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení 

společenských jevů  současnosti a minulosti 

 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů 

 přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

 rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujích základním principům demokratického soužití 

 zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 

 práci v týmech, vnímání vzájemné odlišnosti jako podmínky efektivní spolupráce, vzájemné pomoci  

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

Žák je veden k: 

 

 utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních a politických faktů tvořících rámec každodenního života 

 posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních  

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO   

 rozvoji zájmu o veřejné záležitosti, k aktivnímu zapojení se do života společnosti, k poznání  a ochraně svých práva a respektování práv ostatních 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

Žák je veden k: 

 

 vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a společenskovědního charakteru 

 optimálnímu plánování, zpracovávání a vyhodnocování  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 6. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák: 

 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků 

 uvede příklady zdrojů informací o minulosti 

 pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě, 

řadí hlavní historické epochy v chronologickém 

sledu 

 

 

 význam zkoumání dějin 

 získávání informací o dějinách 

 historické prameny 

 historický čas a prostor 

 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

M – číselná osa 

 

 

 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 

jejich materiální a duchovní kulturu 

 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost 

 uvede příklady archeologických kultur na našem 

území 

 

Pravěk 

 člověk a lidská společnost  

 

PČ – nástroje, nářadí, materiál 

Vl – mapa ČR 

ENV – základní podmínky 

života, vztah k životnímu 

prostředí 

MKV – etnický původ 

OSV - komunikace 

 

 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami 

a vznikem prvních velkých zemědělských 

civilizací 

 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 

součástí světového kulturního dědictví 

 demonstruje na konkrétních příkladech přínos 

antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité 

pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 

souvislost s judaismem 

 porovná formy vlády a postavení společenských 

skupin   

Starověk 

 nejstarší starověké civilizace a jejich 

kulturní odkaz 

 antické Řecko  

 antický Řím 

 střední Evropa a její styky s antickým 

Středomořím 

Vl – mapa Evropy 

Z – podnebné pásy 

ČJ – Bible, báje a mýty 

OV – formy vlády, demokracie, 

náboženství 

VDO – principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

MKV – lidské vztahy, kulturní 

odlišnosti 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. 

 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

 

 

Pozn. 

Žák: 

 popíše podstatnou změnu evropské situace, která 

nastala v důsledku příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku států 

 porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evropských souvislostech 

 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 

církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a 

jiným věroukám 

 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 

společnosti, uvede příklady románské a gotické 

kultury 

 

 nový etnický obraz Evropy 

 utváření států ve východoevropském a 

západoevropském kulturním okruhu a jejich 

specifický vývoj 

 islám a islámské říše ovlivňující Evropu 

(Arabové, Turci) 

 Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 

postavení v Evropě 

 křesťanství, papežství, císařství 

 křížové výpravy 

 struktura středověké společnosti, funkce 

jednotlivých vrstev 

 kultura středověké společnosti – románské a 

gotické umění a vzdělanost 

 

Z – mapa Evropy 

ČJ – rozdělení jazyků, 

Slované, slovanské jazyky a 

písmo 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

MKV – kulturní diference, 

lidské vztahy, etnický původ 

OV - náboženství 

VV – románská a gotická 

kultura 

ČJ – legendy, životopisy, 

kroniky 

ENV – základní podmínky 

života, lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

 

 

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 

nové myšlenky žádající reformu církve včetně 

reakce církve na tyto poznatky 

 vymezí význam husitské tradice pro český 

politický a kulturní život 

 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky 

 renesance a humanismus 

 husitství 

 reformace a její šíření Evropou 

 zámořské objevy a počátky dobývání světa 

 český stát a velmoci v 15. – 17. století 

OV – Evropská unie 

EGS – jsme Evropané 

Z – orientace na mapě světa 

MKV – etnický původ 
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 objasní postavení českého státu v podmínkách 

Evropy rozdělené do řady mocenských a 

náboženských center a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky 
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Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

 

 

Pozn. 

Žák: 

 posoudí důsledky třicetileté války 

 na příkladech evropských dějin konkretizuje 

absolutismus, konstituční monarchie, 

parlamentarismus 

 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 

stylů a uvede jejich představitele a příklady 

významných kulturních památek 

 

 

 český stát a velmoci v 17. – 18. století 

 barokní kultura a osvícenství 

 

 

VV, HV – baroko 

MKV – etnický původ 

 

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické 

a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, 

které charakterizují modernizaci společnosti 

 objasní souvislost mezi událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských válek na jedné straně a 

rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

na straně druhé 

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními hnutími 

vybraných evropských národů 

 charakterizuje emancipační úsilí významných 

sociálních skupin, uvede požadavky formulované 

ve vybraných evropských revolucích 

 na vybraných příkladech demonstruje základní 

politické proudy 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 

částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým 

 Velká francouzská revoluce a napoleonské 

období, jejich vliv na Evropu a svět 

 vznik USA 

 industrializace a její důsledky pro společnost, 

sociální otázka 

 národní hnutí velkých a malých národů 

 utváření novodobého českého národa 

 revoluce 19. století jako prostředek řešení 

politických, sociálních a národnostních 

problémů 

 politické proudy (konzervatismus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus), ústava, politické 

strany, občanská práva 

 kulturní rozrůzněnost doby 

 konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

 první světová válka a její politické, sociální a 

kulturní důsledky 

MKV – mezilidské vztahy 

F – fungování parního 

stroje 

Z – doprava v Evropě, 

dnešní mapa Evropy, 

poloha a hranice 

jednotlivých států 

ENV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

ČJ – česká literatura 

počátku 19. století 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 8. 
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tato nerovnoměrnost vedla 

 charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 

vymezí význam kolonií 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světové válce a jeho důsledky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 9. 

Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 

 

 

 

Pozn. 

Žák: 

 rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů 

 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 

politických souvislostech a důsledky jejich 

existence pro svět 

 rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 

vypjatého nacionalismu 

 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

 zhodnotí postavení Československa 

v evropských souvislostech a jeho vnitřní 

sociální, politické, hospodářské a kulturní 

prostředí 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světové válce a jeho důsledky 

 

 nové politické uspořádání Evropy a 

úloha USA ve světě 

 vznik Československa, jeho 

hospodářsko-politický vývoj, sociální 

a národnostní problémy 

 mezinárodně politická a hospodářská 

situace ve 20. a 30. letech 

 totalitní systémy – komunismus, 

fašismus, nacismus – důsledky pro 

Československo a svět 

 druhá světová válka, holocaust 

 situace v našich zemích, domácí a 

zahraniční odboj 

 politické, mocenské a ekonomické 

důsledky války 

 

VDO – principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu rozhodování 

EGS – jsme Evropané 

MKV – principy sociálního smíru a 

solidarity, kulturní diference, etnický 

původ, princip sociálního smíru a 

solidarity 

Z – mapa Evropy 

ČJ – meziválečná a válečná literatura 

OV – Listina práv a svobod 

 

 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 

světa, uvede příklady střetávání obou bloků 

 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 

politické důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce 

 posoudí postavení rozvojových zemí 

 prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 

 studená válka, rozdělení světa do 

mocenských bloků reprezentovaných 

supervelmocemi; politické, 

hospodářské, sociální a ideologické 

soupeření 

 vnitřní situace v zemích východního 

bloku (na vybraných příkladech 

srovnání s charakteristikou západních 

OSV – hodnoty, etika 

Z – změny hranic, hospodářství 

evropských států, hospodářství ČR 

PŘ – ochrana životního prostředí 

ENV – vztah člověka a prostředí 

OV – formy vlády 

VV – umělecká díla a malíři 20. století 

HV – hudební díla a skladatelé 20. 
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zemí) 

 vývoj Československa od roku 1945 do 

roku 1989 

 vznik České republiky 

 rozpad koloniálního systému, 

mimoevropský svět 

 problémy současnosti 

 věda, technika a vzdělávání jako 

faktory vývoje; sport a zábava 

století 

F – technické vynálezy 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   OBČANSKÁ VÝCHOVA       

 

 

 

CHARAKTERISTIKA:  

  

Vyučovací předmět Ov je zařazen v 6. – 9. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci. Výuka probíhá v kmenových třídách. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na výuku prvouky, vlastivědy, též na výstupy dalších předmětů a vzdělávacích oblastí. Obsah předmětu je 

členěn do tematických celků, v jejichž rámci je učivo děleno do bloků základního a doplňujícího učiva. Základní učivo by mělo být naplněno v celém 

rozsahu, výběr doplňujícího učiva závisí na vyučujícím a na konkrétních podmínkách výuky. 

Občanská výchova integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života žáků s informacemi z dalších zdrojů. Pomáhá utvářet 

vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich postoje, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí modely chování. 

Hodnocení žáka sleduje, jak je schopen aplikovat vědomosti, zapojovat se do diskuse, pracovat samostatně i v týmu, naslouchat a respektovat 

názory druhých a obhajovat názory vlastní. 

Výuka Ov směřuje k: 

 k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec 

každodenního života 

 k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí 

mezinárodních a globálních 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití, ke 

zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 

 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování 

vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv 

 přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti) 

 přípravě žáka na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě 

 aktivnímu využívání informačních a komunikačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací 
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VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ STRATEGIE  

 

 

 Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětech občanská výchova a rodinná výchova vedou k utváření klíčových kompetencí. 

 

 

Kompetence k učení 

 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme je na celoživotní učení. 

 Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že nejdůležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. 

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 

 Podporujeme samostatnost. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 

 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vyučovací hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. 

 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

 Učíme práci s chybou. 

 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale výzva“). 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 

 Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
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 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 

 V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. 

 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a 

v sociálních vztazích. 

 Podporujeme různé formy komunikace. 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořených logickými argumenty. 

 Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 

 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování. 

 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 

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

  

 

Kompetence sociální a personální 

 

 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) – volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 

kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobnostní i společné cíle. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). 
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Kompetence občanské 

 

 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

 Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 

 Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. 

 V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. 

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 Využíváme pomoci a zkušeností odborníků – výchovných poradců, PPP, policie. 

 Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. 

 Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. 

 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy chování“. 

 Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 

 Průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. 

 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 

 V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 

 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 

Kompetence pracovní 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě 

jejich budoucího povolání a o volně vhodného dalšího studia. 

 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 

 Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie. 



 

 

184 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 

 

 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 uvědomuje si měřitelnost a zároveň kvalitu 

času 

 rozlišuje časové úryvky závisící na cyklu 

přírody 

 snaží se pochopit pravdy a mýty o počítání 

času, o kalendáři, o stvoření světa 

ČLOVĚK V RYTMU ČASU 

 přístroje na měření času 

 kalendáře 

 základní časové jednotky (dny, týdny, 

měsíce, roč. období, rok…) 

 

D – časová osa 

Lv – bible, báje, lid. slovesnost –  

         pranostiky 

Vv – zachycení proměn přírody  

         v ročním cyklu 

 

 

 

 pozná základní typy rodin, jiné možnosti než 

život v rodině 

 pochopí pestrost v rodinných a 

příbuzenských vztazích 

 popisuje tradiční role členů rodiny, případně 

výměna rolí 

 zamýšlí se nad tradičními novými pojmy 

(sňatek, manželství, registrované partnerství) 

 zapamatuje si důležitá telefonní čísla na 

organizace, které se postarají o bezpečnost 

 popisuje základní práva dětí a uvést základní 

povinnosti rodičů 

 uvádí příklady náhradní rodiny 

Rodinný život 

 rodinné vztahy 

 různé role 

 příbuzenské vztahy 

 svatby, manželství … 

 děti – pokračování života 

 rodina ostrov bezpečí 

 žebříček hodnot 

 rodinný rozpočet 

 náhradní možnosti 

Hv, Lv, Vv – obraz rodinný 

v umění 

D, Rv – vývoj rodiny odráží 

vývoj společnosti 

OSV – morální rozvoj – vzory 

VDO – vývoj rolí mužů a žen 

v rodině, v obč. společnosti 

MKV – shody a rozdíly úlohy 

rodiny v různých kulturách 

MV – vliv filmu, seriálů, 

časopisů na změny v rodině 

EGS – bezpečnostní systém u 

nás, v Evropě, ve světě 

EGS – pomoc dětem 

v rozvojových zemích 

 

 poznává důležitost pravidel -  školní řád, 

režim, tradice 

 podřizuje se pravidlům = připravuje se na 

budoucí osobní, profesní, občanský život 

 učí se organizovat přípravu do školy 

Život ve škole 

 systém, školní docházka (historie, 

současnost) 

 umění učit se 

 učební typy (vizuální, motorický, … 

D – vývoj školství v běhu dějin 

lidstva 

Lv – J.Á.Komenský 

- recitace ( trénování 

paměti) 
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smíšený) Čj, Aj – výpisky, výtahy, slovní 

zásoba 

MV – nové možnosti v učebních 

metodách 

 poznává naši obec / město v minulosti a 

přítomnosti (památky, významné události a 

osobnosti) 

 uvědomuje si možnosti zájmové činnosti 

(sport, kultura, turistika aj.) 

 učí se, jaké problémy řeší obecní a jaké státní 

samospráva 

Domov 

 místo, kde žijeme 

 obec – obecní zřízení 

 životní prostředí 

 samospráva – zastupitelé 

 obecní rozpočet 

D, Lv – historie, pověsti našeho 

regionu 

Aj, Čj (sloh) – popis obce, města, 

okolí 

Vv – krajina, architektura, 

stavební slohy 

ENV – ekosystém regionu, 

člověk a jeho životní 

prostředí 

 

 popisuje kulturní tradice, zvyky, obyčeje, 

významné památky, osobnosti 

 zařazuje Čj k ostatním evropským jazykům 

 poznává regionální zvláštnosti (nářečí, 

zvyky, oděv, tance…) 

 seznamuje se s významem, historií a 

vzhledem stát. symbolů (vlajka, znak, 

hymna, pečeť) 

Má vlast 

 země a oblasti ČR 

 jazyk 

 státní symboly 

 

Vv – významné památky (krajina 

v díle našich malířů) 

D – architektura = světem dějin 

Hv – odraz života v lidové písni 

(případně v písni současné 

(folk, pop, country) 

Čj – spisovná, nespisovná, 

nářečí, slang, argot 

VDO – národní hrdost (ČR, 

region, město, obec) 

 

 snaží se rozlišit historicky doloženou pravdu 

od pověstí 

 uvádí  příklady památek, událostí, osobností 

českého zemí, českého národa 

 čerpá z osobních i společných zážitků 

z návštěvy hlavního města 

Historie … 

 osídlení 

 pověsti 

 významné osobnosti 

 Praha 

D – co známe z vlastivědy … 

Lv – prolínání historie a fantazie 

MV – časopisy, internet, 

dokumenty v televizi aj. 

Z – orientace na území ČR 

VDO – národní hrdost 

 

 seznamuje se s Všeobecnou deklarací 

lidských práv 

 uvědomuje si pohled na práva dětí, žen … 

v běhu dějin lidské společnosti 

Miniúvod do lidských práv 

 ty, já, on – jsme rozdílní? 

 lidská práva 

 práva dětí 

MKV – etnická původ 

- multikulturalita 

- tolerance k odlišnému 

D – společenské řády (příklady 

porušování lidských práv dle 

dnešních hledisek) 
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 ujasňuje si zásady první pomoci (u zástavy 

dýchání, prudkého krvácení, techniky 

masáže srdce) 

Společná témata Ov, Rv 6. tř. 

První pomoc 

 když rozhodují vteřiny 

 

Př – znalost lidského tělo 

- zachování životních funkcí 

Tv – zásady bezpečnosti, 

možnosti úrazu 

 

 uvědomuje si důležitost zachování tradic 

 učí se řadit do kontextu Evropy, světa 

Kalendář 

 státní svátky a tradiční svátky udržované 

v ČR (např. Vánoce, masopust, 

Velikonoce aj.) 

Hv, Vv, Lv – Vánoce v umění 

Z – znát města a místa 

významných oslav, výstav, 

poutí, festivalů apod. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 snaží se pochopit shody a rozdíly života 

v různých státech, národech, náboženstvích 

… 

 poznává společenské vztahy a role 

 na příkladech rozlišuje případy asertivní a 

agresivní mezilidské komunikace 

 uvědomuje si kladné i záporné stránky 

hromadných sdělovacích prostředků 

ŽIVOT MEZI LIDMI 

 vliv rodiny, školy, vrstevníků 

Komunikace – verbální, neverbální 

 asertivita x agresivita 

 média 

 

MKV – etnický původ 

o kulturní diference 

o snaha u multikulturalitu 

OSV – osobnostní, sociální a 

morální rozvoj 

 

MV – úloha médií v dnešním 

světě 

 

 vysvětluje rozdíl mezi hmotnou a duchovní 

kulturou 

 uvědomuje si estetickou, magickou, 

poznávací a komunikativní funkci umění 

 seznamuje se s nejrozšířenějšími typy 

světových náboženství 

 seznamuje se se základními pravidly 

společenského vystupování 

 rozlišuje projevy chování (vhodné/nevhodné 

v závislosti na prostředí) 

 objasňuje si nebezpečí působení masmédií 

(vulgarita, agresivita aj.) 

Člověk a kultura 

 kultura v širším pojetí 

 kultura – umění 

 víra a náboženství 

 

 

 slušnost pro každý den (pozdrav, 

oslovení, oblečení, vystupování) 

Vv – krása, móda, kýč 

D – úloha náboženství v dějinách 

lidstva 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

MKV – princip sociálního smíru 

a solidarity 

ENV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

OSV – morální rozvoj 

Lv, D – kladné i záporné vzorce 

chování 

 

 na příkladech vysvětluje, jak se liší 

jednotlivé regiony 

 uvádí příklady nejvýznamnějších 

architektonických památek 

 uvádí konkrétní příklady činností, které 

pomáhají chránit naši planetu Zemi 

Přírodní a kulturní bohatství 

 přírodní krásy naší země 

 procházka po architektonických stylech 

 zachraňte Zemi 

Z, Př – zařazení do ekosystému, 

zeměpisného pásma 

Vv – příklady um. stylů 

ENV – vztah člověka k prostředí 

 

 

EGS – Evropa a svět kolem nás 
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 rozpoznává v jakých společenských vztazích 

je člověk začleněn 

 objasňuje si, jaké místo má majetek mezi 

dalšími hodnotami 

 rozpoznává a z hlediska racionálního 

hospodaření s penězi porovnává způsoby 

využívání osobního (rodinného)  rozpočtu 

(kapesního aj.) 

Majetek v našem životě 

Naše potřeby 

 potřeby primární (biologické) 

 potřeby spojené se zapojením člověka do 

společnosti 

Majetek a vlastnictví    (osobní, rodinný, 

podnikový, obecní státní) 

 mít nebo být? 

 

Př – životní funkce 

OSV – osobnostní rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

M – příklady na využití os. 

kapesného, rodinného 

rozpočtu aj.  

 

 rozlišuje typické rysy režimů 

demokratických a autokratických 

 na příkladu vztahu stát. správy a samosprávy 

popisuje základní principy demokratického 

řízení státu 

 uvádí příklady způsobů, jak se občan může 

zapojit do veřejných záležitostí 

 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 

 diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání 

 

 

 

 

 

 

Řízení společnosti 

Stát 

 úkoly státu 

 formy státu 

 cesta k demokracii 

 volby 

 začlenění do veřejného života 

D – vývoj stát. zřízení 

VDO – formy participace občanů 

v politickém životě 

 

 s pomocí atlasu/mapy se orientuje v zemích 

EU 

 

 

 

Svět kolem nás 

Spolupráce mezi zeměmi Evropy 

 

 

 

Z – Evropa můj domov 

o orientace na mapě 

D – orientace v historii Evropy 

Vv – pokus o mapy 

EGS – jsme Evropané 
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 na příkladech objasňuje funkci OSN a 

NATO při řešení různých situací (přírodní 

katastrofy, válka, hlad, nemoci aj.) 

Tolerance k národnostním menšinám 

 lidé různých ras, etnik 

Nadnárodní společenství 

       OSN, NATO 

 ochrana obyvatel za mimořádných 

událostí 

 integrovaný záchranný systém 

 

MV – možnosti dnešních 

mediálních sdělení 

Př, Rv – znalost lidského těla a 

zachování zákl. život. funkcí  

 uvědomuje si platnost lidských práv všude a 

pro všechny, přesto problémy s diskriminací 

 na příkladech ukazuje svobodu jako možnost 

volby 

 seznamuje se s příklady morálních autorit 

Lidská práva 

 základní dokumenty 

 rovnost a nerovnost 

 svoboda a autorita 

 morálka a mravnost 

 Všeobecná deklarace lidských práv 

Lv – bajky, pohádky 

D – touha po svobodě = osa 

vývoje lidské společnosti 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 charakterizuje fáze lidského života a proměny 

tělesné, duševní a sociální 

 rozlišuje rituály ve vzdálených kulturách od 

náznaků rituálů u nás, či v okolních zemích 

 na příkladech vysvětluje význam lidské vůle 

 rozlišuje kladné a záporné vlastnosti člověka, 

v kterých situacích se nejvíc projeví 

OSOBNOST 

CO UŽ JE ZA MNOU 

 fáze, změny 

KDE PRÁVĚ JSEM 

 příklady osobnosti 

 klady a zápory puberty 

KAM JDU 

 cesta životem               (i budoucnost) 

 rituály při vstupu do světa dospělých 

JAK SE ZNÁM 

 sebepoznávání, sebehodnocení, 

seberealizace 

 vlastnosti, vůle, temperament 

CO CHCI 

 potřeby a zájmy 

 hodnoty 

CO MOHU 

 vlohy, schopnosti, dovednosti, 

inteligence 

 

OSV – osobnostní, morální a 

sociální rozvoj 

 

Lv – příklady života významných 

osobností 

- svět dětí i dospělých 

v literatuře 

Vv – průběžně zachycujeme 

Cestu životem 

Hv – sebepoznávání a 

sebehodnocení v lidové i 

umělé písni 

EGS – poznáváme rituály vážící 

se na vstup do světa dospělých 

v Evropě, ve světě 

Př - tělověda 

 

 na příkladech si vysvětluje rozdíl mezi 

vjemy, představami a fantazií dětí, běžné 

dospělé populace, umělci, vědci apod. 

 vyzkouší si na různých hrách, rébusech, 

jakou má paměť 

 přemýšlí, co mu  myšlení, paměť a pozornost 

usnadňuje a co zlepšuje 

Psychické procesy a stavy 

 

Jak poznávám a vnímám 

 vjemy, představy, fantazie 

 myšlení, řeč 

 různé způsoby řešení 

 „umění nevědět“ 

 paměť, zapomínání 

Př – smyslové orgány, mozek, 

nervová soustava 

Vv, Hv – rozdíly ve vnímání 

představ a fantazie 

OSV – osobnostní rozvoj 

myšlení, paměti, pozornosti 

Př – stavba mozku 

Rv – scénky ze života 
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 pozornost 

Jak se učím 

 hra 

 učení 

 práce 

Jak prožívám své city 

 city, pocity 

 pozitivní, negativní 

Lv – příklady v literatuře 

Hv – prožívání citů v lidové i 

umělé písni 

Čj (sloh) – vyjádření pocitů 

 na příkladech ukazuje, jak se ve vzájemných 

vztazích odráží ohled k postojům, potřebám, 

zájmům a citům druhého člověka 

 uvádí příklady stresových situací, jak se jim 

vyhnout, čelit, či překonat 

Člověk v sociálních vztazích 

Umím se přiměřeně prosazovat? 

 agresivita 

 asertivita 

 pasivita 

Zvládnu i náročné sociální situace? 

 stres 

 konflikt a jeho řešení 

 zdraví tělesné, duševní 

 relaxace 

Rv – scénky – nápodoba reálného 

života 

 

 

 

 

Rv – zdravý životní styl 

Př – znalost lidského těla 

 

 hodnotí racionální dělbu práce, racionální 

hospodaření s časem, s penězi 

Hospodaření 

Ten umí to a ten zas tohle… 

 práce 

 dělba práce 

 specializace 

 (technický rozvoj) 

Přejete si prosím? 

 výrobní a nevýrobní sféra 

 rozvoj služeb 

Nakupujeme 

 nabídka, poptávka 

 trh, ekonomie 

MKV – kulturní diference ve 

světě práce 

F, CH – věda ve službách 

člověka 

Rv – scénky ze života (budoucího 

života) 

M – rozpočet osobní, rodinný, 

státní 

EGS – Evropská unie – klady a 

zápory 

- poznáváme Evropu a svět 

MV– úloha médii v tržní 

ekonomice 

 

 uvádí příklady situací, ve kterých se lidská 

(dětská) práva porušují a též příklady 

možných způsobů, jak se práva dovolat 

 objasňuje význam úpravy lidských práv 

Právní minimum 

Morální (etické) normy 

 právní vztahy 

 právní způsobilost 

VDO – práva a povinnosti 

občana 
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v dokumentech 

 ujasňuje si rozdíl mezi občanskoprávními 

spory a spory trestními 

 na příkladech ukazuje, kam směřují politické 

strany, osobnosti, programy v ČR i v dalších 

zemích Evropy, světa 

 právní řád 

 ústava 

Moc zákonodárná 

Poslanecká sněmovna – senát 

 schvalování zákonů 

 Sbírka zákonů 

Moc výkonná 

Vláda a ministerstva 

 prezident 

Moc soudní 

 občanskoprávní spory 

 trestní spory 

Základní práva a svobody 

Listina základních práv a svobod 

 ombudsman 

Politika 

 politické spektrum 

 levice - střed - pravice 

Právo v Evropě 

 instituce v EU 

 poradní orgány 

 soudní a kontrolní orgány 

 

D – vývoj práva v dějinách 

lidstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – úloha medií  - pohled na 

politiku a politiky 

Z – Evropská unie – znalost zemí 

EU 

EGS – poznáváme Evropu a svět 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 9. 

 

Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 objasňuje dodržování pravidel občanského 

soužití, rozlišuje případy porušování pravidel 

v životě obce 

 uvádí jaká má občan základní práva a 

vysvětluje jakým způsobem je může 

uplatňovat 

OBČAN 

JÁ JAKO OBČAN OBCE 

 obecní úřad, život v obci, petice, … 

NA ÚŘADU 

 povinnosti úředníka 

 sídlo úřadu, odbory 

JSEM OBČANEM STÁTU 

 občanství státní, občanství ČR 

 doklady 

 práva a povinnosti vůči státu 

JSEM OBČANEM EVROPSKÉ UNIE 

 práva, povinnosti, výhody 

D – vedení obcí, měst dříve a 

dnes 

VDO – občanská společnost a 

stát 

- formy participace občanů 

ENV – vztah člověka 

k životnímu prostředí 

EGS – poznáváme Evropu 

 

 správně rozlišuje, ve kterých oblastech života 

se uplatňuje právo občanské, pracovní, 

rodinné, trestní, správní a ústavní 

 objasňuje význam a úkoly soudů, 

prokuratury, advokacie a notářství 

 na příkladech správně rozpoznává rozdíly 

mezi přestupkem a trestným činem, popisuje 

možné sankce z nich vyplývající 

Občan a právo 

 odvětví práva 

 občanskoprávní vztahy 

 vlastnictví zavazuje 

 (majetek movitý, nemovitý) 

 dědění – dědictví 

 ochrana majetku 

 smlouvy 

 odpovědnost za škodu 

 orgány právní ochrany a sankce 

Právní ochrana 

 přestupky a správní řízení 

 občanské soudní řízení 

 trestní právo 

 děti a paragrafy 

D – uplatňování práva v průběhu 

dějin 

VDO – občanská společnost a 

stát 

EGS – uplatňování práva 

v Evropě, ve světě 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 seznamuje se s  okolnostmi a podmínkami 

rozhodující o volbě povolání 

 popíše základní způsoby získávání informací 

(o svých schopnostech, o výběru škol,              

o povolání) 

 na příkladech uvádí  různé varianty 

pracovních vztahů 

V pracovním poměru 

 správná volby 

 předpoklady k výkonu povolání 

 první brigáda, první zaměstnání 

 zákoník práce 

 pracovní poměr, pracovní smlouva 

Rv, Pč – volba povolání 

In – možnosti vyhledávání 

informací 

 

 seznamuje se s tím, za jakých podmínek 

možno uzavřít manželství 

 uvádí základní práva rodičů k sobě navzájem 

a základní povinnosti vůči dětem 

 uvádí příklady péče státu o mladou rodinu 

 snaží se pochopit význam  

Rodina a zákony 

 manželství 

 registrované partnerství 

 rodina pod ochranou zákona, státu 

 rodiče a děti 

 funkce rodiny 

 rozpad rodiny 

EGS – pohled na rodinu 

v různých kulturách, zemích 

MKV – kulturní diference 

- princip sociálního smíru a 

solidarita 

 

 

 

 rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede  příklady 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, 

zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, objasní princip 

vyrovnaného, schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 

hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 

hospodařená s penězi 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a 

kreditní platební karty, vysvětlí jejich 

omezení 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 

služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 

Hospodaření 

Stát a národní hospodářství 

 ekonomické pojmy 

 státní rozpočet 

 daně 

 záchytná sociální síť 

 pojištění 

 dávky a příspěvky 

Peněžní ústavy 

 banky, spořitelny 

 úvěr, hypotéky 

Právní subjekty podnikání 

 podmínky, pravidla 

 příjmy, výdaje 

D – hospodaření v běhu dějin 

Z – porovnání v rámci 

sousedních států, EU, světa 

 

 

 

 

 

MV – pozor na interpretaci 

vztahu mediálních sdělení a 

reality 

M – úlohy o hospodaření 

In – vyhledávání informací o 

možnostech podnikání, 

finanční podpory apod. 
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úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 

využít 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

 na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování 

trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na 

tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 

tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 

DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 rozlišuje, 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 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 
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Očekávané výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 na příkladech uvádí současné globální 

problémy lidstva a možnosti jejich řešení 

 rozlišuje, které projevy konzumního chování 

je možné považovat za nevhodné 

 rozeznává projevy národnostní, náboženské 

aj. nesnášenlivosti a jak lez tyto projevy 

zmírnit 

 vyjadřuje  svůj osobní postoj 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 

 uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má vztah 

ČR, posoudí jejich význam ve světovém 

dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, 

včetně zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích  

 uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a zápory 

 uvede některé globální problémy 

současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 

a popíše jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva 

 objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů 

a způsobů řešení globálních problémů na 

lokální úrovni – v obci, regionu 

 uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

Globální svět 

Problémy současného světa 

 ekologické 

 společenské 

Ohrožené životní prostředí 

 globální oteplování 

 kontaminace vod a půdy 

 znečišťování ovzduší 

 nedostatek energetických zdrojů 

Příliš mnoho lidí – příliš problémů 

 rozdíly mezi státy vyspělými a chudými 

 válečné konflikty 

Životní plány a cíle 

 seberealizace 

 recept na štěstí 

ENV – ekosystémy, základní 

podmínky života 

Z, Př, CH, F – prolínání 

poznatků z různých oborů, 

věd 

EGS – poznáváme svět 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   FYZIKA 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně. 

 

            Při studiu tohoto předmětu se předpokládá, že žák  zvládl  očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se zjevným zaměřením na 

tematický celek „Rozmanitosti přírody“. Obzvláště je důležité, aby uměl pracovat s jednoduchými pomůckami, dokázal vyhodnocovat zjištěné poznatky. 

Uměl se prosadit v týmové práci tak, aby nepotlačoval činnost ostatních  členů týmu a zároveň  do výsledku  uměl  zařadit to, v čem vyniká. 

         

           Obsahem vzdělávacího oboru  fyzika je  zkoumání  převážně přírodních jevů v závislosti se  změnami probíhajícími v prostoru a čase – jako je 

pohyb těles, elektromagnetické a světelné jevy, účinky síly a silových polí, rozpoznávání  různých druhů energií a možnosti jejich využití, utváření 

uceleného  pohledu  na vesmír a jeho vývoj. Vzdělávací obsah  směřuje k tomu, aby si žáci uvědomili souvislosti mezi  jevy probíhajícími v přírodě i 

možnost  pozitivního ovlivňování, které by vedlo  k optimálnímu soužití člověka s přírodou.  

 

        Při studiu fyziky  se rozvíjí  osobnostní a sociální výchova  žáka. Především  schopnost soustředit se, samostatně i ve skupině řešit problém, 

získávat dovednosti formou práce ve skupinách i samostatně, schopnost podílet se na výsledku, ocenit činnost ostatních. 

 

      Hodnocení žáka  vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti a znalosti . Posuzuje se také jeho schopnost pracovat s různými zdroji  

(internet, odborná literatura, informace z medií apod.). Schopnost členit poznatky na důležité a méně důležité. Samostatně se vyjadřovat  a vysvětlovat. 

Manuální zručnost při práci s měřiči  a  míra přesnosti.  

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. 

 Podporujeme používání výpočetní techniky. 



 

 

198 

 

 Umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. 

 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Fyzika rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 
 

 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 

 Na modelových příkladech naučíme žáky řešit problémy. 

 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či 

zákonitosti přírodních faktů. 

 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. 

 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. 

 Učíme, jak některým problémům předcházet. 

 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i interpersonálního charakteru. 

 

Kompetence komunikativní 

 

  

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. 

 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování experimentů 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu. 

 Ve výuce podporujeme používání výpočetní techniky. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

 Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. 
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 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny fyziky a její laboratoři. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami. 

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

 Sami otevřeně komunikujeme na „ odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 

 

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. 

 Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ost. členů týmu. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). 

 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy. 

Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými 

osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 

 

 

Kompetence občanské 

 

 

 Vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti 

zodpovědné za svůj život, své zdraví a  své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a  ochotné účinně pomoci v různých situacích. 

 Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky. 

 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí. 
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 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. 

 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních měřeních, pozorováních a experimentech, 

pravidla chování ve škole, v učebně fyziky, dodržování stanovených pracovních postupů apod...). 

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho páva. Budujeme 

přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.  

 

 

Kompetence pracovní 

 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. 

 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. 

 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka. 

 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 

 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k fyzice. 

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 

 Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. 
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                 Vzdělávací  oblast VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 6. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: Stavba látek  

látky pevné, kapalné a plynné 

 

Př – podmínky života 

 

 

 rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci 

působí síla 

Vzájemné působení těles 

Síla, gravitační síla a gravitační pole 

Měření síly 

 

Z – gravitační síla země Opak.učiva 

LP 

 

 uvede příklady jevů dokazujících, že se 

částice látek neustále pohybují a vzájemně 

na sebe působí 

Částicová stavba látek 

Vzájemné silové působení částic 

Atomy a molekuly 

 

 

 

 

Opak.učiva  

 Elektrické vlastnosti látek 

Elektrování těles 

Elektrické pole 

  

Opak.učiva 

 zná druhy magnetů a jejich praktické 

využití 

Magnetické vlastnosti látek 

Magnety přírodní a umělé 

Magnetické póly   

Magnetické pole, mag. pole Země 

Magnetizace látky 

 

 

 

Z 

Př – význam magnetického pole 

Země pro život na Zemi 

Opak.učiva  

LP 

 změří vhodně zvolenými měřidly fyzikální 

veličiny: délku, objem, hmotnost, čas, 

teplotu  

Měření fyzikálních veličin 

Délka, základní jednotka, odvozené 

jednotky 

Objem 

Hmotnost 

 

M - jednotky Opak.učiva  

LP 
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 využívá vztah mezi hustotou, hmotností a 

objemem při řešení praktických problémů 

Hustota 

 

 

Výpočet hmotnosti a objemu 

 

M – matematické výpočty, 

vzorce 

Př 

 

 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 

při změně jeho teploty 

Jednotky času 

Měření času 

Změna objemu pevných, kapalných  a 

plynných těles při zahřívání a ochlazování 

Měření  teploty 

Změna teploty vzduchu v průběhu času 

M - jednotky  

 

 

 

 

 

 

 

 sestaví podle schématu elektrický obvod 

 rozliší vodiče od izolantů na základě jejich 

vlastností 

Elektrické vodiče a elektrické izolanty 

Elektrický proud a napětí a jejich měření 

Účinky elektrického proudu 

Bezpečnost při zacházení s elektrickým 

zařízením 

Magnetické pole cívky s proudem, 

elektromagnet 

Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

 

  

 

 

 

 

 

Opakování učiva 6. 

ročníku 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 7. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči 

jinému tělesu 

Pohyb  a klid tělesa  vzhledem k vztažné 

soustavě.  

Pohyb posuvný a otáčivý 

Přímočarý a křivočarý pohyb částic 

Z  - pohyb planet  kolem Slunce. 

M – měření  délky 

 

 

 zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles při řešení 

jednoduchých problémů 

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

Rychlost  rovnoměrného pohybu 

Odvození vzorce pro výpočet rychlosti 

jednotky rychlosti a převodní vztahy. 

Výpočet průměrné rychlosti 

M- úlohy o pohybu 

In – možnost zpracování  LP  na 

počítači 

LP 

Průměrná rychlost 

nerovnom.pohybu 

 Graf  přímé úměrnosti  dráhy a času  při 

rovnoměrném  pohybu 

 

M -  konstrukce grafů 

In – tabulky, grafy  na počítači 

Opakování učiva 

 změří velikost působící síly  Síla 

 vzájemné silové působení, 

gravitační síla a hmotnost 

 znázornění síly 

 skládání sil.Těžiště 

M – přesnost  při rýsování 

úseček, konstrukce rovnoběžníků 

 

 

 předvídá změnu pohybu těles při působení 

síly 

Posuvné účinky síly, pohybové zákony 

I.Newtona 

 

In – vyhledávání na Internetu Z -  

energie,hmotnost, setrvačnost-

I.Newton,G.Galilei, A.Einstein  

 

 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly 

při řešení praktických problémů 

Otáčivé účinky síly 

 rovnováha na páce 

 užití páky v praxi. 

Kladka volná, pevná, kladkostroj 

Vv – zakreslení  pracovních 

nástrojů  

M - řešení rovnic 

LP 

rovnováha na 

páce,výpočet momentu  

sil 

Shrnutí učiva 

 Tlaková síla,tlak,tlak v praxi 

Tření.Třecí síla v praxi 

M – určení neznámého čísla 

trojčlenkou, rovnicí 
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M – práce s desetinnými čísly. 

 

 

 využívá poznatků o zákonitosti tlaku 

v tekutinách při řešení jednoduchých 

praktických problémů 

Mechanické vlastnosti kapalin. Přenášení 

tlaku v kapalinách.Užití výsledků 

Pascalova zákona 

M – jednotky obsahu převodní 

vztahy 

Internet-užití hydraul.zařízení 

 

Opakování učiva 

 Působení gravitační síly na kapalinu 

v klidu 

 hydrost.tlak.síla 

 hydrostatický tlak 

 

  

 předpoví z rozboru sil působících na těleso 

v tekutině chování tělesa v ní 

Archimedův zákon,vztlaková síla 

 

 

 

 LP 

 Mechanické vlastnosti plynů 

 Archimedův zákon pro plyny 

 měření atmosferického tlaku 

 manometry 

 

Z – atmosféra, 

Země,meteorologie –předpovědi 

počasí 

 

 zná způsob šíření světla v prostředí Šíření a rychlost světla 

Zatmění Slunce, Měsíce a měsíční fáze 

Odraz a lom světla 

Zobrazení rovinným a kulovými zrcadly   

 

 

 

  

 

 

Závěrečné opakování 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zná vzájemný vztah mezi výkonem, 

vykonanou prací a časem 

Práce 

Výkon 

Účinnost 

M – opak.procenta 

 

 

Zařadit  opak.učiva 7. 

ročníku  

LP Měření vlastního 

výkonu 

 rozpozná vzájemné přeměny různých 

forem energie, jejich přenosu a využití 

Pohybová a polohová energie. 

Přeměna  pohybové a polohové energie 

 

  

 

Shrnutí učiva 

 Vnitřní energie tělesa. 

Teplo. 

Tepelná výměna. 

Ch – částicové složení látek  

 

Opak.učiva 6.ročníku 

 

 rozezná teplo přijaté či odevzdané tělesem Teplo přijaté a odevzdané.  Ch – Zákon zachování energie  

 Změny skupenství látky. Tání a tuhnutí. 

Vypařování. Var. Kapalnění.  

Pístové spalovací motory. 

  

 

 

 

 

Referáty žáků 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 

změří elektrický proud a napětí. 

 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 

řešení praktických problémů 

Elektrický proud 

Elektrické napětí 

Ohmův zákon 

Elektrický odpor 

Zapojení spotřebičů  za sebou (sériově) 

 LP 
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Zapojení spotřebičů vedle sebe (paralelně) 

Reostat i potenciometr v obvodu 

 

 chápe význam meteorologie pro život  lidí Počasí kolem nás. Meteorologie. 

Atmosféra Země a její složení. Základní 

meteorologické jevy a jejich měření. 

Znečišťování atmosféry. 

 

Z 

Př 

ENV - vztah člověka k životnímu 

prostředí 

Referáty žáků 

 

 

 

 rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz, 

 posoudí vliv nadměrného hluku na životní  

prostředí a zdraví člověka 

Vznik a rychlost zvuku 

Tón a jeho výška 

Ucho jako přijímač zvuku 

Odraz zvuku 

Ochrana před nadměrným hlukem 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 využívá prakticky poznatky o působení 

magnetického pole na magnet a cívku s 

proudem 

Elektromagnetické jevy  

 magnetické pole cívky,kterou prochází 

el.proud 

 elektromotor 

 

  

 chápe vliv změny magnetického pole 

v okolí cívky na vznik indukovaného 

napětí v ní 

Elektromagnetická indukce 

Změna magnetického pole cívky 

 Opakování učiva 

 Střídavý proud 

Časový průběh stříd.napětí a proudu 

Transformátory 

Rozvodná elektrická síť 

 

 LP 

Opakování učiva  

 rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich vlastností 

Vedení el. proudu v kapalinách,plynech 

Polovodiče 

Elektromagnetické vlny a záření 

Ch  

 Polovodičové materiály,jejich využití 

Dioda,tranzistory 

 LP 

Opakování učiva 

 rozpozná, zda těleso je či není zdrojem 

světla. 

 využívá zákona o přímočarém šíření světla  

a zákona odrazu světla při řešení problémů 

a úloh 

Optika zdroje světla, šíření světla,  

rychlost světla 

Slunce  

 přirozený zdroj světla i tepla 

Z  
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 Zákon odrazu světla,zrcadla dutá i kulová   

 Lom světla, čočky Př– lidské oko 

 

LP 

 Rozklad světla   

 Zvukové jevy,šíření zvuku 

Ochrana před nadměrným hlukem 

Př – lidské ucho LP 

 rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

 umí posoudit vliv nadměrného hluku na 

životní prostředí a život člověka 

Tón,výška tónu kmitočet  Opakování učiva 

 zná planety sluneční soustavy a jejich 

postavení vzhledem k Slunci. 

 osvojí si základní poznatky o Zemi a jejím 

postavení ve vesmíru. 

 objasní pohyb Země kolem Slunce a pohyb 

Měsíce kolem Země. 

 rozliší hvězdu od planety na základně 

jejich vlastností 

Země  a  vesmír 

Sluneční soustava 

Naše Galaxie 

Kosmický výzkum 

Z  Referáty žáků 

 

 pojmenuje výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

Radioaktivita 

Využití jaderného záření 

Jaderná energetika 

Ochrana před zářením 

Ch 

ENV - vztah člověka k životnímu 

prostředí 

Referáty žáků 

 

 Závěrečné opakování  Shrnutí učiva,opakování 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:                               CHEMIE    

 

  

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

           Vyučovací předmět chemie je zařazen samostatně v 8. – 9. ročníku v hodinové dotaci   2 h týdně. 

 

           Výuka chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických 

látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích. Žáci si 

vytvářejí potřeby objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných 

občanských postojů, získávají a upevňují si dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout  první pomoc při 

úrazech s vybranými nebezpečnými látkami. 

 

           Chemie zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat a to především environmentální výchovy, mediální výchovy a výchovy 

demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na praktickém  předvedení jednoduchých chemických dějů, řešení problémových úloh 

zejména ve skupinách, na samostatné prezentaci informací získaných z různých zdrojů, chemických exkurzí, projektů. 

        

            Při hodnocení žáka se klade důraz na jeho schopnost aplikovat získané vědomosti a dovednosti, hledat souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat 

je  nebo je ovlivňovat, schopnost  formulovat  a obhajovat vlastní názor, pracovat ve skupině. Hodnocení vychází  z výsledků písemních testů, 

samostatné prezentace a praktických dovedností . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

210 

 

 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

 

Kompetence k učení 

 

 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. 

 Podporujeme používání výpočetní techniky. 

 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 

 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Chemie rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 

 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či 

zákonitosti přírodních faktů. 

 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. 

 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. 

 Učíme, jak některým problémům předcházet. 
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 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. 

 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a experimentů. 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu. 

 Ve výuce podporujeme používání výpočetní techniky. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

 Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

 Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. 

 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní chemické laboratoři. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami. 

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

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. 

 Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ost. členů týmu. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). 

 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 
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Kompetence občanské 

 

 

 Bereme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za 

svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,  jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých  situacích. 

 Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie. 

 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí. 

 Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. 

 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami, pravidla chování ve škole, v učebně chemie, v 

chemické laboratoři) a dodržování stanovených pracovních postupů. 

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 

Kompetence pracovní 

 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. 

  V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. 

 Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu. 

 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 

 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v oblasti chemické výroby. 

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 

 Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně 

chráníme své zdraví a zdraví žáků. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 8. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 rozpozná změny skupenství látek (včetně 

sublimace) 

 popíše společné a rozdílné vlastnosti 

vybraných látek 

 navrhne a provede jednoduché pokusy a 

zaznamená jejich výsledek 

 vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) 

hodnoty hustoty teploty tání, teploty varu a 

orientuje se v jejich hodnotách 

Úvod do chemie 

Vlastnosti látek (barva, skupenství, rozpustnost 

ve vodě, teplota, hustota) 

F– fyzikální veličiny, 

skupenské změny 

ENV - výchova ke zdraví 

 

 

Demonstrační pokusy 

Seznámení se s 

pomůckami v 

laboratoři  

 rozpozná u běžně známých dějů, zda 

dochází k přeměnám látek 

Chemické děje 

 

F – rozpozná rozdíly mezi 

fyzikálními a chemickými ději 

 

 

 uvede zásady bezpečné práce ve školní 

laboratoři (pracovně), poskytne a přivolá 

první pomoc při úrazech 

 rozliší R-věty a S-věty a uvede důvod jejich 

zápisu na obalech nebezpečných látek 

 

Bezpečnost při experimentální činnosti 

Příklady nebezpečných látek a přípravky (podle 

zákonů a vyhlášek) 

ENV - výchova ke zdraví 

 

Kázeň při provádění 

pokusů  – základní 

návyky bezpečnosti 

práce a hygieny 

 rozlišuje různé druhy směsí 

 používá (v souvislostech) pojmy 

rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, 

nasycený a nenasycený roztok 

 aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a 

plošného obsahu povrchu rozpuštěné pevné 

látky na rychlost jejího rozpouštění  

 vypočítá hmotnostní zlomek složek 

Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 

Složení roztoků – hmotnostní zlomek 

 

F – měření fyzikálních veličin, 

změny skupenství 

      

M - výpočty 

LP 
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v roztocích 

 provede filtraci a destilaci ve školních 

podmínkách 

 navrhne postup oddělování složek směsí (o 

známém složení) a uvede příklady 

oddělování složek směsí v běžném životě 

 

Oddělování složek směsí  

(usazování, filtrace, destilace, 

krystalizace,sublimace,…) 

 

F LP filtrace, popř. 

krystalizace -rušená  

 rozliší vodu destilovanou, pitnou, 

užitkovou, odpadní, uvede příklady jejich 

výskytu a použití 

 prokáže znalost o  složení vzduchu  

 popíše, co je teplotní inverze a smog a 

uvede příklady zdrojů informací o čistotě 

ovzduší 

 uvede příklady znečisťování  vody a 

vzduchu v přírodě i v domácnosti 

 uvědomuje si nutnost ochrany životního 

prostředí 

 umí popsat rozdíl mezi vodárnou a čistírnou 

odpadních vod 

 umí popsat postup úpravy vody ve 

vodárnách a čistění odpadních vod 

Voda a vzduch Z – hydrosféra, koloběh vody 

v přírodě, 

atmosféra - podnebí 

F – složení atmosféry, základní 

meteorologické jevy a jejich 

měření 

ENV -  výchova ke zdraví, 

chování k životnímu prostředí 

 

PROJEKTOVÝ DEN - 

exkurze úpravny pitné 

vody, popř. 

spalovny 

 

 uvede příklady dokazující, že látky se 

skládají z pohybujících se částic 

 používá pojmy atom, molekula ve 

správných souvislostech, slovně popíše 

složení atomu a vznik kationtu a aniontu 

z neutrálních atomů 

Částicové složení látek (molekuly, atomy, 

protony, neutrony, atomové jádro, elektrony, 

elektronový obal, valenční elektrony, ionty) 

 

F  

 používá značky a názvy nejznámějších 

chemických prvků  

Protonové číslo, chemické prvky 

 
F  

 používá pojmy chemický prvek a chemická 

sloučenina ve správných souvislostech a 

rozliší chemickou značku (prvku) a 

chemický vzorec (včetně jejich 

kvalitativního i kvantitativního významu) 

Chemická vazba, chemické sloučeniny 
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 uvede příklady praktického využití kovů 

(Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au) a slitin (mosazi, 

bronzu, duralu) a nekovů (H, O, N, Cl, S, 

C). 

 popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy a 

jednoduchými pokusy ověří jejich vlastnosti 

 rozliší periody a skupiny v PSP 

Chemické prvky a periodická soustava 

chemických prvků 

 

ENV - výchova ke zdraví 

 

 

 rozliší výchozí látky a produkty chemické 

reakce a v konkrétních příkladech je správně 

určí 

 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 

zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu 

 

Chemické reakce 

 

  

 uvede zákon zachování hmotnosti pro 

chemické reakce a využívá ho při řešení 

úloh 

 zapíše jednoduchými chemickými 

rovnicemi vybrané chemické reakce, přečte 

chemické rovnice, včetně použití látkového 

množství 

 osvojí si pojmy látkové množství, molární 

hmotnost 

Zákon zachování hmotnosti 

Chemické rovnice 

Výpočet látkového množství 

Ovlivňování průběhu (rychlosti) chemické 

reakce 

F 

M - rovnice 

 

 určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech, 

sulfidech a v halogenidech, z názvů zapíše 

vzorce a naopak 

 popíše vlastnosti vybraných oxidů a 

chloridu sodného a posoudí vliv těchto látek 

na životní prostředí 

Oxidy  

(siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, uhelnatý, 

uhličitý, vápenatý)  

Halogenidy 

(chlorid sodný) 

Sulfidy 

Př -   vlastnosti a výskyt 

některých oxidů, halogenidů a 

sulfidů v přírodě 

ENV - výchova ke zdraví 

 

 

 

 

 

 uvede, jak se bezpečně ředí koncentrované 

kyseliny, jak se bezpečně rozpouští 

Kyseliny (sírová, chlorovodíková, dusičná) 

Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý) 

 ENV - výchova ke zdraví 

 

LP 

Měřění pH u řady 
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hydroxidy a poskytne první pomoc při 

zasažení těmito látkami 

 ředí (s dodržováním zákonů, vyhlášek a 

pravidel bezpečné práce) roztoky kyselin a 

hydroxidů 

 zapíše vzorce a popíše vlastnosti a použití 

vybraných kyselin a hydroxidů 

 uvede názvy a vzorce výchozích látek a 

produktů neutralizace a zapíše je 

chemickými rovnicemi 

 uvede příklady uplatnění neutralizace 

v praxi 

 rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí 

indikátorů pH, orientuje se na stupnici pH a 

změří pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem 

 vysvětlí, jak vznikají v přírodě kyselé deště, 

jak jim lze předcházet 

Neutralizace 

Kyselost a zásaditost roztoků, pH                                                                     

 

hygienických a čistících 

prostředků  

používaných 

v domácnosti a 

některých potravin 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zopakuje si základní osvojené pojmy z 8. 

ročníku 

 popíše postup práce s vybranými 

dostupnými chemickými látkami při 

zachování bezpečnosti práce 

 ovládá základy první pomoci při popálení, 

potřísnění pokožky kyselinou, 

hydroxidem, pořezání se 

 využívá dostupných informačních zdrojů, 

analyzuje informace, vyčleňuje z nich 

podstatné a předává je ostatním žákům 

Opakování 

 názvosloví 

 vlastnosti některých kyselin a 

hydroxidů 

  klasifikace oxidů 

  orientace v PSP 

  základní chemické reakce - synteza 

a analýza 

  Zákon zachování hmotnosti 

Bezpečnost práce v chemické laboratoři 

ENV- výchova ke zdraví a 

životnímu prostředí 

 

Samostatná prezentace 

informací získaných 

z různých dostupných 

zdrojů 

Samostatná i skupinová 

práce žáků 

 rozliší, které látky patří mezi soli 

 provede jednoduché přípravy solí 

 svojí si názvosloví solí, hydrogen solí a 

hydrátů 

 uvede vlastnosti a použití vybraných solí 

(hlavně se zaměřením na průmyslová 

hnojiva) 

 popíše vlastnosti a použití nejznámějších 

stavebních pojiv 

 osvojí si pojmy látkové množství,molární 

hmotnost  

 vypočítá hmotnost výchozí látky a 

produktu 

 vypočítá molární koncentraci roztoku 

 

Soli 

Průmyslová hnojiva 

Stavební pojiva (vápno, cement, sádra, 

keramika) 

Výpočet hmotnosti z chemické rovnice 

 Výpočet molární hmotnosti 

Př - výskyt solí v přírodě a jejich 

vlastností 

M - výpočty 

ENV - výchova ke zdraví, 

životnímu prostředí 
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 rozhodne, které ze známých reakcí patří 

mezi redoxní 

 popíše princip výroby surového železa a 

oceli 

 popíše, co je koroze, příklady činitelů 

ovlivňujících její rychlost a uvede 

způsoby ochrany ocelových výrobků před 

korozí 

 

Redoxní reakce (oxidace, redukce) 

Galvanické články 

Ektrolýza 

Galvanické pokovování 

F - elektrochem.články, zdroje 

napětí 

Z - světová těžba železné rudy, 

výroba oceli 

ENV - výchova ke zdraví, 

vztah člověka k životnímu 

prostředí 

LP 

 uvede příklady fosilních a průmyslově 

vyráběných paliv a popíše jejich 

vlastnosti a použití 

 používá bezpečně spotřebiče na topné 

plyny v domácnosti a plynové kahany při 

školních experimentech 

 posoudí vliv spalování různých paliv na 

životní prostředí 

 rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie 

 rozliší exotermické a endotermické reakce 

 

Energetické změny při chemických reakcích 

Přírodní zdroje uhlovodíků (paliva, 

výhřevnost) 

Jaderná chemie 

F 

M 

Př 
ENV - vztah člověka k životnímu 

prostředí 

Projektový den - 

Spalovna v Lbc 

 

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 

jejich vzorce, vlastnosti a použití 

 uvede příklady produktů průmyslového 

zpracování ropy a zemního plynu 

Uhlovodíky 

(methan, ethan, propan, butan, ethylen, 

propylen, acetylen, benzen, naftalen a jejich 

zdroje) 

Př 

 

 

 rozliší a zapíše vzorce methanolu, 

ethanolu, kyseliny mravenčí a octové, 

uvede jejich vlastnosti a použití 

 u vede výchozí látky a produkty 

esterifikace a rozliší esterifikaci mezi 

ostatními typy chemických reakcí 

Deriváty uhlovodíků Př  
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 uvede výchozí látky, produkty a 

podmínky fotosyntézy 

 rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a 

vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto 

látek pro člověka a hodnotí různé 

potraviny z hlediska obecně uznávaných 

zásad zdravé výživy 

Přírodní látky Př 

ENV - výchova ke zdraví 

 

Samostatná prezentace - 

vitamíny, hormony, 

enzymy 

 rozpozná plasty od dalších látek, uvede 

příklady jejich názvů, vlastností a použití 

 posoudí vliv používání plastů na životní 

prostředí 

 rozpozná názvy přírodních a syntetických 

vláken a uvede jejich výhody i nevýhody 

při jejich používání 

Plasty a syntetická vlákna Z 

Ekologie 

ENV - výchova ke zdraví, 

vztah člověka k životnímu 

prostředí 

Samostatná prezentace - 

plasty a životní 

prostředí, recyklace 

plastů 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:                       PŘÍRODOPIS     

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět přírodopis je zařazen samostatně v 6., 7., 8. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně a v 9. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. 

 

 Vyučovací předmět navazuje převážně na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni. Vyučovací předmět přírodopis je 

rozdělen v jednotlivých ročnících na zoologii a botaniku, biologii člověka a mineralogii a geologii.  

Upřednostňuje  se komplexní pohled na daná témata s využitím mezioborových vztahů, kde  žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém a 

porozumět zákonitostem přírodních jevů.  

Cílem je také sjednotit získané vědomosti a dovednosti ohledně zdraví člověka a vývoje  živočichů, přičemž se zohledňuje zařazení člověka v rámci 

systému do  savců.  Zdůrazňuje se komplexní pohled na vývoj, stavbu, funkci a chování člověka. Vede k uvědomění si zdraví a prevenci spojených 

s nemocí či jiným poškozením zdraví.  

 

Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákovi poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si 

užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, 

vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.  

  

Z hlediska hodnocení žáka je snaha o objektivní sebehodnocení, schopnost pracovat individuálně i ve skupinách, umět obhajovat vlastní názor i 

naslouchat druhým, řešit problémové úlohy a spolupracovat s ostatními.  

 

Vyučovací předmět přírodopis je klasifikován na vysvědčení známkou dle těchto kritérií: 

 aktivita žáka, míra zapojení do spolupráce 

 výsledky kontrolních písemných  testů 

 kvalita ústních  žákovských prezentací a schopnosti prezentovat 

 postoje žáka k začleněným průřezovým tématům 

  

   

 Ve vyučovacím předmětu Přírodopis  je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví . Předmět svým charakterem a 

vzdělávacím obsahem velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů.  

Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu i v kmenových třídách. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

 

Kompetence k učení 

 

 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a motivujeme je pro 

           celoživotní učení. 

 Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

 Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení. 

 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 

 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 
 

 

 Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení,logickém u uvažování a k řešení problémů. 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 

 Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

 Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a 

     učíme je chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. 

 Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 

 Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů. 

 Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 Učíme, jak některým problémům předcházet. 
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 Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

Kompetence komunikativní 

 

 

 Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 

 Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. 

 Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a 

     experimentů. 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

 Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

 Učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky. 

 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny přírodopisu a stanovených pravidel chování na 

     mimoškolních akcích. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 

 Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit 

          práci vlastní i druhých. 

 Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů. 

 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). 

 Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 
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Kompetence občanské 

 

 

 Vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

     respektující práva druhých, 

 Vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní 

prostředí. 

 Vychováváme žáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých 

situacích. 

 Vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie. 

 Vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví. 

 Vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a nadměrnému užívání) léků. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 

 Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. 

 Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla chování ve škole, v 

     učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích a dodržování stanovených pracovních postupů. 

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 

Kompetence pracovní 

 

 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, učíme žáky chránit své zdraví 

při práci, 

            pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

 Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. 

 V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcky a techniku. 

 Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. 
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 Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi v oblasti přírodních věd a v 

     různých průmyslových odvětvích založených na biotechnologiích. 

 Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své zdraví a zdraví žáků.  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 6. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 orientuje se v nejdůležitějších názorech na 

vznik života. 

 vysvětlí podstatné zákonitosti v živé a neživé 

přírodě a vztahy mezi nimi. 

 vymezí základní projevy života, podmínky, 

význam, odlišuje společné a rozdílné znaky 

organismů a prostředí. 

 

Země a život 

 vznik Země a názory na vznik  

 vznik hydrosféry a atmosféry 

 projevy života  

(výživa, rozmnožování,….) 

 rozmanitost života 

 

návaznost na 1. stupeň 

Z – vesmír, 

sluneční soustava 

Ch – látka, sloučenina, … 

ENV – základní podmínky života 

 

 

 Vlastní nákresy, 

schéma stavby 

zemského tělesa 

a obalů Země 

 

 vysvětlí význam živočichů v přírodě, pro 

člověka chov domestikovaných živočichů. 

 vysvětlí příčiny chování vybraných 

živočichů a význam pro přežití v přírodě. 

 uvede příklady chráněných živočichů u nás i 

ve světě. 

 

 

Část zoologická 

Savci - stavba, znaky, etologie, ekologie a 

ochrana 

 přehled savců (šelmy psovité,kočkovité, 

kunovité, medvědovité,ploutvonožci, 

zajícovci, hlodavci, sudokopytníci, 

lichokopytníci, hmyzožravci, letouni, 

chobotnatci, kytovci, primáti, vačnatci) 

 

Z - vegetační pásy, světadíly a 

státy vybraných živočichů  
 Atlas savců 

Encyklopedie 

zvířat 

 Videokazety 

 Poznávání a 

zařazování savců 

 

 porovná vnější a vnitřní stavbu a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů. 

 určuje vybrané živočichy a zařazuje je do 

taxonomických jednotek. 

 objasní způsob života a vysvětlí význam 

v přírodě i pro člověka (domestikace) a dle 

možností tyto znalosti aplikuje při péči o ně. 

 posoudí důsledky zásahu člověka do přírody 

a uvede chráněné živočichy. 

Ptáci 

(vnější a vnitřní stavba) 

 přehled ptáků 

(hrabaví, měkkozobí, vrubozobí, dravci, 

sovy, šplhavci, kukačky, papoušci, drobné 

cizokrajné ptactvo, pěvci, běžci, plavci) 

Plazi  

(vnější a vnitřní stavba)  

 ještěři, hadi, krokodýlové, želvy 

Ov – významné osobnosti  

D – rybníkářství 

Hv – hlasy zvířat 

 

 Atlas ptáků 
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 rozpozná některé příčiny porušování 

rovnováhy v přírodě. 

 uvědomuje si nutnost ochrany životního 

prostředí; uvede příklady jeho znečištění. 

 využívá dostupných informačních zdrojů 

analyzuje informace, včleňuje podstatné a 

sděluje je ostatním. 

 

 

Obojživelníci 

(vnější a vnitřní stavba, zástupci – 

bezocasí, ocasatí) 

Ryby  

(vnější a vnitřní stavba, ekologie, 

sladkovodní a mořští zástupci) 

 paryby 

 akvaristika 

 

 objasní vnitřní a vnější  stavbu rostlinného 

těla a popíše jeho uspořádání od buňky až 

k jednotlivým orgánům. 

 uvede praktické příklady funkcí. 

jednotlivých orgánů a jejich vztahů 

v rostlině jako celku. 

 charakterizuje rozdíl mezi bylinami a 

dřevinami. 

Část botanická 

Stavba rostlinného těla  

 kořen 

 stonek 

 list 

 fotosyntéza a dýchání rostlin 

 růst a vývin rostlin 

 rozmnožování rostlin 

 pohyby rostlin 

 květ a květenství 

 opylení a oplození 

 plody 

 rozšiřování semen a plodů 

Z – vegetační pásy 

Pč – vegetativní rozmnožování 

Vv – kreslení rostlin 

 Obrazy: Květ a 

květenství 

 Nákresy a fólie 

(žáci vypěstují 

rostlinu od 

semene a 

zkoumají životní 

podmínky) 

 

 rozliší podle znaků systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich význačné zástupce. 

 určuje nejznámější kulturní a plané rostliny, 

některé keře a listnaté stromy, jedovaté a 

léčivé rostliny, běžné plevele. 

 

rostliny dvouděložné  

(pryskyřníkovité, růžovité, 

brukvovité, břízovité, bukovité, 

vrbovité, lilkovité, miříkovité, 

bobovité, hvězdicovité, 

hluchavkovité, krtičníkovité) 

 další dvouděložné rostliny 

rostliny našich zahrad a parků 

 dvouděložné rostliny v bytě 

 skalničky 

Vv- estetika rostlin 

Ekologie - ekosystémy 
 Obrazy rostlin 

  Atlas rostlin 

 Nákresy a fólie  

 Vycházka do 

přírody 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 7. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 umí pracovat s lupou a mikroskopem, 

vytvořit preparát. 

 popíše buňku a vysvětlí funkci základních 

organel, odliší buňku rostlin, živočichů a 

bakterií. 

 vysvětlí rozdíl mezi stavbou jednobuněčným 

a mnohobuněčným organismem. 

 

 

 vývoj Země - chemický a biologický 

(Charles Darwin) 

 zkoumání přírody  

(lupa, mikroskop) 

 buňka - rostlinná, živočišná, bakteriální 

(J. E. Purkyně) 

Vývoj mnohobuněčných organismů 

 stupeň uspořádanosti (buňka, pletiva a  

tkáně, orgány, orgánové soustavy, 

organismus) 

 

Ov – známé osobnosti 

Ekologie – základní podmínky 

života 

  

 rozliší rozdíly mezi pohlavním a nepohlavním 

rozmnožováním. 

 vysvětlí podstatu a význam jednoduchých 

potravních řetězců v různých ekosystémech. 

 zařadí vybrané organizmy do říší a nižších 

taxonomických jednotek. 

 rozpozná některé příčiny porušování    

rovnováhy v přírodě. 

 

Říše živočichové 

Jednobuněčné organismy 

 Prvoci – nálevníci a další zástupci 

Mnohobuněční (nižší) živočichové  

 Žahavci   

(láčkovci, medúzy a korály) 

 Ploštěnci  

(ploštěnka mléčná a cizopasníci) 

 Hlísti  

 Měkkýši  

(stavba hlemýždě zahradního, plži, 

mlži, hlavonožci) 

 Kroužkovci  

(žížala obecná a pijavice 

Ov – významné osobnosti  

  

Laboratorní práce –

nálevníci 
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 Členovci 

(Pavoukovi, pavouci, sekáči, roztoči, štíři, 

korýši) 

 Hmyz 

(Rybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, 

strašilky, vši, stejnokřídlí, ploštice, síťokřídlí, 

blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy, 

chrostíci, motýli) 

 

 

 

 popíše složení stélky, vysvětlí funkci. Říše rostliny 

Nižší rostliny  

Řasy zelené, hnědé, červené 

Vyšší rostliny 

 Mechorosty   

 (játrovky, mechy) 

 Kapraďorosty  

      (plavuně, přesličky,  kapradiny)  

 Nahosemenné rostliny  

(cykasy, jinany, jehličnany – zástupci a 

rozmnožování) 

 

 

Ekologie - ekosystémy Laboratorní práce – 

mechorosty 

Obrazy: 

Borovice lesní 

Modřín opadavý 

Smrk ztepilý 

Jedle bělokorá 

Tis červený  

Jalovec obecný 

         

Přírodniny rostlin - 

ukázky 

 

Nákresy životních 

cyklů rostlin 

 rozliší podle znaků systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich význačné zástupce. 

 určuje nejznámější kulturní a plané rostliny, 

některé keře a listnaté stromy, jedovaté a 

léčivé rostliny, běžné plevele. 

 

Krytosemenné rostliny  

 rostliny  jednoděložné (amarylkovité, 

liliovité, kosatcovité, vstavačovité, 

sítinovité, báchorovité, lipnicovité, další 

mžitkovité jednoděložné rostliny) 

 pokojové okrasné rostliny 

 cizopasné rostliny 

      hniložijné rostliny 

Pč – péče o pokojové rostliny 

Vv - estetika 
 Atlas rostlin 

 Nákresy a  

 Vycházka do 

přírody 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 8. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 pozná pomocí atlasu naše nejznámější  houby 

jedlé a jedovaté (první pomoc), způsob 

výživy, význam v  ekosystémech a místo 

v potravním řetězci. 

 

Říše houby 

 Vyšší houby (stopkovýtrusné – 

hřibovité,holubinkovité, čirůvkovité, 

žampionovité, muchomůrkovité, rzi a 

sněti) 

 Nižší houby ( vřeckovýtrusné – 

Flemming) 

 Lišejníky  

 

Ov – známé osobnosti  

 

 

 Sádrové ukázky 

 Atlas hub 

  

 objasní rozdíly znaků současného člověka a 

lidoopa.  

 rozliší rozdíly mezi pojmy, všechny rasy jsou 

rovnocenné.  

 

Základy etologie (vrozené a naučené 

chování, chování podmíněné látkovou 

výměnou, chování ochranné a obranné, 

komunikace živočichů, sociální chování 

živočichů, využití etologických poznatků 

v praxi) 

Člověk 

 původ a vývoj člověka  

(hominizace, sapientace) 

 lidské rasy - Aleš Hrdlička 

(rasismus, nacionalismus, ….) 

 

Ov – významné osobnosti  

MKV – etnický původ 
 Nástěnné obrazy 

přímých 

předchůdců 

člověka 
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 popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci 

orgánů a orgánových soustav a jejich vztahy. 

 uvede praktické příklady poskytování první 

pomoci.  

 rozlišuje příčiny (příznaky) běžných nemocí a 

uvede praktické příklady prevence a léčby a 

objasní význam zdravého způsobu života 

 posoudí význam hygieny pro život a zdraví. 

 objasní nebezpečí návykových látek pro 

zdraví člověka. 

 popíše vznik a vývin nového jedince od 

početí do dospělosti. 

 

Stavba těla člověka 

 základní pojmy 

(buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, 

……) 

 opěrná soustava  

(pojivová tkáň, stavba, růst a spojení 

kostí, kostra hlavy, trupu, končetin) 

 pohybová soustava 

(svalová tkáň, stavba a činnost 

kosterního svalu, svaly hlavy, trupu, 

končetin, vady a onemocnění kosterní a 

pohybové soustavy, úrazy) 

 tělní tekutiny 

(tkáňový mok, míza, krev) 

 oběhová soustava 

(stavba a činnost srdce, krevní řečiště, 

obranný systém, vady a onemocnění) 

 nakažlivé nemoci (viry, bakterie, obrana 

organismu proti infekci) 

 dýchací soustava 

(stavba a funkce dýchací soustavy, péče 

o dýchací soustavu) 

 trávicí soustava 

(zuby a péče o chrup, stavba a funkce 

trávicí soustavy, výživa a nemoci, 

přeměna látek a energií) 

 vylučovací soustava 

(stavba a činnost, onemocnění 

vylučovací soustavy) 

 

 kožní soustava 

 nervová soustava 

(stavba nervové tkáně, nervová činnost, 

stavba a funkce mozku, obvodové 

nervstvo) 

OSV- výchova ke zdraví 

 

OSV, Rv – hygiena, 

nebezpečí a prevence 

návykových látek, sexuálního 

života, výživy 

 Obrazy a 

pomůcky 

k jednotlivým 

tématickým 

celkům  

 Kostra člověka 

 Modely: zuby,                                                  

dutina břišní,  

srdce,  mozková část 

hlavy,oko,ucho aj.                 

 Lékárnička a 

obvazový 

materiál 

 Letáky 

onemocnění a 

prevence 

 Náčrty a nákresy 

– doplňuje sám i 

ve skupině     
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 soustava žláz s vnitřním vyměšováním 

 smyslová soustava (ústrojí zraku, sluchu, 

chuti, čichu, hmatu) 

 rozmnožovací soustava 

(muže, ženy, vznik a vývoj jedince, 

puberta a pohlavní choroby) 

 základy nauky o dědičnosti (genetiky) 
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vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník 

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 9. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 orientuje se v nejdůležitějších názorech na 

vznik života. 

 vysvětlí podstatné zákonitosti v živé a neživé 

přírodě a vztahy mezi nimi. 

 vymezí základní projevy života. 

 

ZEMĚ – NAŠE PLANETA 

 vesmír, vznik Země 

Stavba Země 

Z – vesmír, 

sluneční soustava 

F- vesmír 

 

 určí vybrané nerosty, fyzikální a chemické 

vlastnosti. 

 objasní jejich vznik,  posoudí praktický 

význam.  

 

 

Stavba zemské kůry 

 horniny a nerosty 

 vznik minerálů 

 vnitřní stavba krystalů 

 fyzikální vlastnosti minerálů 

 chemické vlastnosti minerálů 

 třídění nerostů 

 drahé kameny 

 

Z – lokality nalezišt´ 

Ch – názvosloví    minerálů, 

částice krystalů  

F – světlo 

Vv – estetika kamenů 

 

Literatura: 

        „Minerály“ 

„Horniny“ 

„Drahé 

minerály“ 

 

 určuje vybrané druhy hornin a posoudí jejich 

praktický význam. 

 rozlišuje závažnost ekologických problémů a 

poznává jejich vzájemnou propojenost. 

Geologie – Petrologie 

Přehled hornin 

 horniny vyvřelé  

(výlevné a hlubinné) 

 usazené horniny (úlomkovité, 

organogenní a chemické) 

 přeměněné horniny 

 

Z – světová naleziště geologicky 

zajímavých lokalit, oceánské dno 

Ch- druhy vod 

F – síla, teplo, tlak 

 

 

 Ukázky hornin a 

nerostů 
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 rozliší vnitřní geologické děje, jejich příčiny a 

důsledky. 

 rozliší vnější geologické děje, jejich příčiny a 

důsledky. 

 uvede význam půdotvorných činitelů, hlavní 

druhy a typy půd v naší přírodě. 

 objasní význam půdotvorných činitelů, rozliší 

hlavní typy a druhy půd, vysvětlí význam pro 

přírodu i společnost, uvede příklady 

devastace. 

 objasní oběh vody 

Geologické děje - vnitřní 

 litosférické desky 

 poruchy zemské kůry 

 zemětřesení  

 

Geologické děje – vnější 

 eroze a nerosty erozí vzniklé 

 působení gravitace 

 činnost vody 

 činnost ledovců 

 činnost větru a člověka 

 půdy (složení a vlastnosti půd, třídění 

půd) 

 podzemní voda a prameny 

 

Z – příklady geologicky 

atraktivních míst  

ENV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

 

 rozlišuje jednotlivá geologická období 

z hlediska podstatných geologických změn. 

 chápe význam využití různých typů energie a 

dokáže vysvětlit důsledky zneužití jaderné 

energie. 

 využívá dostupných informačních zdrojů 

analyzuje informace. 

Dějiny Země 

 vznik a vývoj života 

 prahory a starohory 

 prvohory 

 druhohory 

 třetihory 

 čtvrtohory 

Ov – významné osobnosti 

(Charles Darwin) 

 

Z- významné lokality 

 

 orientuje se v geologické stavbě a 

geologickém vývoji území ČR. 

Geologický vývoj České republiky 

 Český masív 

 Západní Karpaty 

 

Z – místopis  Geologická 

mapa 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   ZEMĚPIS       

 

 

 

CHARAKTERISTIKA:  

  

Časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět Zeměpis je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku. Hodinová dotace pro všechny ročníky je 2 hodiny týdně. Výuka probíhá s celou 

třídou, většinou v učebně zeměpisu, popř. v učebně informatiky. 

 

Obsahové vymezení 

Svým pojetím vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis a navazuje především na žákovské výstupy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni a 

rovněž na výstupy ostatních vzdělávacích oborů. Zdůrazňujeme možnosti komplexního pohledu na danou problematiku, zejména v regionálním a 

politickém zeměpisu, s využitím mezioborových vazeb a vztahů. Vzdělávací obsah 6. ročníku tvoří převážně témata obecné geografie. Žáci si osvojují 

vědomosti a dovednosti o Zemi, postupně se zdokonalují v orientaci v mapách a v jejich praktickém využití, zkoumají základní jevy v přírodě a ve 

společnosti, vytvářejí si pozitivní vztah k přírodě a lidské společnosti, jsou vedeni k respektování odlišností života jiných národů, postupně odhalují 

přednosti mezinárodní spolupráce. Na konci 6. ročníku a v 7. ročníku převažuje ve vzdělávacím obsahu regionální geografie všech světadílů. Důraz je 

kladem na vzájemné vazby přírodních a společenských procesů a jevů. 8. ročník zahrnuje téma Evropa a  téma Česká republika. Vzdělávací obsah 

zeměpisu 9. ročníku má charakter zobecňování a globálního pohledu na danou problematiku. Využívá  zejména aplikace, analýzy, syntézy a hodnocení .  

 

Průřezová témata 

Zeměpis zahrnuje všechny tematické okruhy průřezových témat, tzn. osobnostní a sociální výchovy, environmentální výchovy, multikulturní výchovy, 

výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Zahrnuje též témata vzdělávacího 

oboru výchova k občanství: „Stát a hospodářství“ a  „Mezinárodní vztahy, globální svět“.  
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Tyto strategie vedou k osvojování základních klíčových kompetencí, které jsou nezbytné k všeobecnému rozvoji žákovy osobnosti. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 Formou diskuse,  práce v malých skupinách žáky aktivizujeme k uvažování o problémech v oblasti přírodního prostředí a lidstva a jejich možném 

řešení.  

 Vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů. 

 Aktivujeme žáky k vyjádření názoru a zobecnění určitého obrazového materiálu (foto, video).  

 Vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů. 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Zadáváme úkoly, které vedou žáky k přemýšlení o vzájemných geografických vztazích a souvislostech. 

 Předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti s ochranou přírodního a kulturního dědictví, zdraví obyvatel, 

humanitární pomoci.  

Kompetence k učení 

 

 Předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů se zeměpisnou tématikou a vedeme je k jejich využívání v praktickém životě. 

 Prověřujeme znalosti základních zeměpisných pojmů a jevů (většinou formou testů nebo kontrolních prací). 

 Zadáváme úkoly směrované k vyhledávání údajů a informací z mapových materiálů, grafů a diagramů, tabulek a vedeme žáky k vyvozování závěrů 

z těchto zjištění. 

 Ukládáme žákům různé typy geografických úloh, které jsou orientovány na aplikaci základních zeměpisných a jiných znalostí a dovedností. 

 Prostřednictvím aktivizujících metod žáky vedeme k celoživotní potřebě zajímat se o celosvětové a domácí dění.  

Kompetence sociální a personální 

 Zadáváme  žákům náměty k samostatnému nebo skupinovému zpracování prezentací a vedeme je ke kultivovanému vystoupení před ostatními žáky. 

 Organizujeme skupinovou práci žáků k danému tématu a vyžaduje, aby žáci představili výstupy práce ostatním spolužákům a zhodnotili úspěšnost 

práce vlastní i práce ostatních.  
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 Vedeme žáky ke spolupráci při realizaci třídních a celoškolních projektů.  

 Ve vyšších ročnících zadáváme  praktické úkoly  zhotovit jednoduché zeměpisné pomůcky pro žáky nižších ročníků. 

 

Kompetence občanské 

 

 Prostřednictvím efektivních strategií rozvíjíme u žáků  pozitivní postoje  k rasové a náboženské toleranci, poskytujeme žákům možnost odhalovat 

demokratické principy v různých společnostech a vyhledávat a kriticky posuzovat porušování lidských práv.  

 Umožňujeme žákům odhalovat příčiny environmentálních problémů a vedeme je k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně.  

 Předkládáme žákům konkrétní příklady útlaku, násilí a  válečných konfliktů, rozebíráme s nimi v diskusi jejich příčiny a následky a formujeme 

kritický postoj k nim. 

 Vhodnými příklady demonstrujeme význam zodpovědného využívání přírodních zdrojů  a  odhalujeme žákům cestu trvale udržitelného rozvoje 

společnosti. 

 Připravujeme spolu se žáky  pro jednotlivé třídy projektové dny s problematikou poznávání místní krajiny, historie a současnosti města, v němž žáci 

žijí.  

 

Kompetence pracovní 

 Umožňujeme žákům využívat přístroje (kompas, buzola, GPS) při orientaci v terénu.  

 Organizujeme na škole praktické činnosti na podporu ochrany přírody (sběrové akce) . 

 Zajišťujeme pro žáky exkurze zahrnující témata hospodaření, státní správy a samosprávy a ochrany přírody. 

 Vedeme žáky k vyhodnocování podmínek a aktivit potřebných pro úspěšné podnikání a prosperitu. 

 Demonstrujeme na statistických údajích stav profesní orientace v daném regionu a naznačujeme její vývoj do budoucnosti. 

 Ve vyšších ročnících zadáváme  praktické úkoly  zhotovit jednoduché zeměpisné pomůcky pro žáky nižších ročníků. 

 

Kritéria hodnocení žáka  

Vyučovací předmět Zeměpis je klasifikován na vysvědčení známkou dle těchto kritérií: 

 aktivita žáka a jeho zájem o vyučovací předmět 

 výsledky kontrolních testů, prověrek 

 úroveň schopnosti pracovat s atlasem, učebnicí, ostatní literaturou a využívat informační zdroje 

 míra zapojení do spolupráce 

 kvalita zpracování žákovských prezentací a schopnosti prezentovat 
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 úroveň schopnosti řešit zeměpisné úlohy  

 postoje žáka k začleněným průřezovým tématům 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

 

Učivo 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

Pozn. 

žák: 

 

Historická geografie D - zámořské objevy, významní 

mořeplavci 

F – astronomie, tehdejší teorie o vesmíru, 

důkazy kulatosti Země 

EGS – mezinárodní spolupráce a výzkum 

VDO – dodržování lidských práv a svobod 

MV – zdroje informací, obrazové 

materiály, aktuality 

Žáci vyberou indicie 

pro přípravu prezentace 

historických 

geografických objevů.  

Každý prezentuje sebe 

sama jako objevitele. 

 

 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 

srovnává podstatné vlastnosti Země 

s ostatními tělesy sluneční soustavy 

 prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země 

 popíše měsíční fáze 

 umí určit astronomické jednotky 

vzdálenosti 

 

 

 

 

 ovládá základy praktické topografie a 

orientace v terénu 

 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě  

Těleso Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa, zeměpisná síť 

 

 

 

 

 

 

 

F – důsledky rotačních pohybů těles a 

gravitace 

CH – chem. vlastnosti látek, chem. složení 

Země 

M – čas (převody jednotek) 

F – pohyb, působení sil, gravitační síla 

Čj – Galaxie x galaxie 

Př – život ve vesmíru 

 

 

 

 

M – poměr zvětšení a zmenšení, práce s 

měřítkem 

geometrie – zobrazení 

OSV – spolupráce při měření 

MKV – zdroje informací – mapy, aktuality 

 

 

 

Lit.: Kde končí Země 

Nejnovější objevy ve 

vesmíru - Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS – přístroj  

Internet 

charakter procvičování: 

řešení praktických úloh 
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 používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

 

 

 

 

 

 

 

rozlišuje a porovnává složky a prvky 

přírodní sféry, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost 

 rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu 

 porovná působení vnějších a vnitřních 

procesů v přírodní sféře a jejich na 

přírodu a na lidskou společnost 

 porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry 

rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin 

 

 uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk v krajině 

 působení  člověka  na krajinnou 

sféru 

 chráněná území 

 

 

Sféry 

Litosféra, Atmosféra, 

Hydrosféra,  

Pedosféra, Biosféra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – vliv člověka na krajinu 

Ekologie – ekologické katastrofy 

MKV – aktuality, světoznámé národní 

parky 

Př – živočišný předchůdce člověka, fauna a 

flóra 

MV – patologické jevy 

ENV – ochrana živ. prostředí 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 

 

 

UČIVO 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

Pozn. 

 

žák: 

 rozlišuje zásadní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 

lokalizaci regionů světa 

 

 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou zásadních změn v 

nich 

 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou zásadních změn v 

nich 

 

 

 

 

 

Zeměpis světadílů a oceánů 

Afrika 

 aplikace  poznatků o povrchu, 

podnebí, vodstvu  a  vegetaci 

 obyvatelstvo se zaměřením na 

regionální rozdíly i problémy 

 zvláštnosti a význam kontinentu 

 politická mapa Afriky,  

oblasti Afriky 

 státy významné pro Evropu 

globální problémy (chudoba, 

porodnost, nemoci) 

 

 

 

Indický oceán, Tichý oceán 

Antarktida 

Austrálie a Oceánie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - staré civilizace, otrokářství, archeolog. 

nálezy, cestovatelé 

Cj – různá písma, jazyky, pozdrav v cizím 

jazyce 

Čj – četba cestopisů  

Ov – lidská práva, vzdělání 

Rv – životní styl 

Tv – američtí sportovci 

Hv – hudba a tanec, spirituály, samba 

Př – lidské rasy, populace 

M – rozbor grafů, výpočty hustoty zalidnění 

 

 

OSV – komunikace s cizími národy, spolupráce 

EGS – mezinárodní spolupráce a výzkum, 

globalizace, možnost života v jiném státu 

 

VDO – dodržování lidských práv a svobod 

MV – patologické jevy 

ENV – ochrana živ. prostředí 

Př – život v oceánech 

D – objevné plavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. 
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 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  

 

 
 

 

 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou zásadních změn v 

nich 

 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  

 

 

Amerika 

 poloha, historie, přírodní poměry, 

obyvatelstvo 

 regiony – jazykové, hospodářské 

 Severní Amerika -  

     Kanada a USA- základní           

charakteristika     

 Střední a Jižní Amerika – 

struktura obyvatel a hospodářství, 

přehled států 

 vybrané státy (Mexiko, Kuba, 

Brazílie, Argentina, 

Chile,Venezuela) 

 

 

  Atlantský oceán 

 Severní ledový oceán     

 

 

 

ASIE 

 poloha, rozloha, přírodní poměry 

 obyvatelstvo 

 hospodářství  

 rozdělení na regiony  Jihozápadní 

Asie (Jemen, Saúdská Arábie, 

Omán) 

 Státy Perského zálivu (Bahrajn, 

Irák, Írán, Katar, Kuvajt, SAE) 

 Blízký východ (Izrael, Jordánsko, 

Kypr, Libanon, Sýrie, Turecko) 

 Střední Asie  (Kazachstán, 

Afghánistán, Kyrgyzstán, 

Tádžikistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán) 

D - staré civilizace, otrokářství, archeolog. 

nálezy, cestovatelé 

Cj – různá písma, jazyky, pozdrav v cizím 

jazyce 

Čj – četba cestopisů  

Ov – lidská práva, vzdělání 

Rv – životní styl 

Tv – američtí sportovci 

Hv – hudba a tanec, spirituály 

Př – lidské rasy, populace 

M – rozbor grafů, výpočty hustoty zalidnění 

OSV – komunikace s cizími národy, spolupráce 

EGS – mezinárodní spolupráce a výzkum, 

globalizace, možnost života v jiném státu 

VDO – dodržování lidských práv a svobod 

MV – patologické jevy 

 

 

 

D - staré civilizace, otrokářství, archeolog. 

nálezy, cestovatelé 

Cj – různá písma, jazyky, pozdrav v cizím 

jazyce 

Čj – četba cestopisů  

Ov – lidská práva, vzdělání 

Rv – životní styl 

Tv – asijští sportovci 

Hv – hudba a tanec 

Př – lidské rasy, populace 

M – rozbor grafů, výpočty hustoty zalidnění 

OSV – komunikace s cizími národy, spolupráce 

EGS – mezinárodní spolupráce a výzkum, 

globalizace, možnost života v jiném státu 

VDO – dodržování lidských práv a svobod 

MV – patologické jevy 
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 Zakavkazsko (Arménie, Gruzie, 

Ázerbájdžán) 

 Jižní Asie ( Indie) 

 Jihovýchodní Asie (Indonésie, 

Singapur, Vietnam, Barma, 

Filipíny, Brunej) 

 Malí tygři (J. Korea, 

Malajsie,Taiwan, Thajsko, 

Singapur) 

 Východní Asie (Japonsko, Čína) 

 shrnutí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 8. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

 

Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

Pozn. 

žák: 

 

 rozlišuje zásadní a společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci 

regionů světa 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 

periferní zóny 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVROPA 

 

 historický vývoj, poloha, 

přírodní poměry, obyvatelstvo 

 

 charakteristika hospodářství, 

doprava 

Regiony 

Střední, severní, západní, jižní, 

jihovýchodní, východní  

Základní charakteristika 

 poloha, povrch, přírodní 

poměry, obyvatelstvo,  sídla, 

hospodářství, obchod  a 

cestovní ruch, vzájemné 

vztahy 

 

 

D – nejstarší osídlení, vznik 

prvních měst, průmyslová 

revoluce, objevné plavby, rozvoj 

služeb 

CH – využití ner. surovin, 

petrochemie 

Cj – zákl. konverzační témata, 

pozdrav v cizím jazyku 

M – porovnávání, rozbor grafů, 

výpočet hustoty 

F – rychlost dopravních 

prostředků, typy elektráren 

Pč – suroviny pro přípravu 

pokrmů, národní kuchyně, 

typická jídla 

Ekologie – oteplování, doprava, 

cestovní ruch, chem. průmysl, 

zemědělství – hnojení 

EGS – mezinárodní spolupráce a 

výzkum, globalizace, možnost 

života v jiném státu 

VDO – dodržování lidských práv 

a svobod 

MV – patologické jevy 

OSV – komunikace s cizími 

národy, spolupráce 

 

 

Návaznost na 7. ročník 

učebnice:  

Význam euroregionu Nisa – 

příklady spolupráce 

 

 

Projekt  - Národní den 
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Čj, Nj - komunikace v německém 

jazyce a slovenštině 

D – nejstarší osídlení, vznik 

prvních měst, průmyslová 

revoluce 

CH – využití ner. surovin, 

petrochemie 

F – rychlost dopravních 

prostředků, typy elektráren 

 

 

Pč – suroviny pro přípravu 

pokrmů, národní kuchyně, 

typická jídla 

Ekologie – oteplování, doprava, 

cestovní ruch, chem. průmysl, 

zemědělství – hnojení 

EGS – mezinárodní spolupráce a 

výzkum, globalizace, možnost 

života v jiném státu 

VDO – dodržování lidských práv 

a svobod 

MV – patologické jevy 

OSV – komunikace s cizími 

národy, spolupráce 

 

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál ČR 

v evropském a světovém kontextu 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a 

hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 

osídlení a hospodářských aktivit 

 vymezí a lokalizuje místní oblast podle 

bydliště nebo školy 

 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

Česká republika 

 geografická poloha ČR 

 historický vývoj 

 přírodní poměry ČR 

 mezinárodní vztahy ČR 

 obyvatelstvo a sídelní poměry 

 hospodářství ČR 

 kraje ČR 

 Liberecký kraj 

 zeměpisná cvičení 

Př - geologický vývoj povrchu 

ČR 

In - práce s domácími servery   

D - dějiny ČR, od Sámovy říše po 

současnost 

Ov – orgány samosprávy 

Čj - nářečí 

Ch – těžba nerostných surovin, 

chem. průmysl 

M – výpočet přirozeného 

přírůstku (úbytku) 

Film – Cesta do pravěku, 

vyhledávání zeměpisných 

informací a informací 

potřebných pro cestování 

 

Projekt - Praha 

 

konference cestovního ruchu 

„Dovolená v ČR“ 
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hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 

analyzuje vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

 uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve 

světových mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a integracích států 

 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 

a pobytu ve volné přírodě 

F – atmosférická měření teploty 

vzduchu 

OSV – typické znaky některých 

národů, spolužití v EU 

EGS – cestování, EU, nečlenské 

státy EU, čekatelské státy EU, 

postavení ČR dle úrovně 

hospodářství v EU 

MV – kultura a naše tradice 

MDV – zdroje informací, 

obrazové materiály, aktuality 

ENV – vliv hospodářství na 

životní prostředí 

 

 

 

 

Zpracování krajů ČR – práce 

v týmech (hledání informací a 

jejich zpracování) 

 

Význam euroregionu Nisa – 

příklady spolupráce 

 

 

 

Projekt  - Praktická ekologie 

(program vzduch, čistička 

odpadních vod) 

 

Prezentace vlastních poznatků o 

Libereckém kraji – samostatná 

orientace v pramenech a jejich 

zpracování 

 

Projekt  - Naše město 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

 

Učivo 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

 

Pozn. 

žák: 

 organizuje a přiměřeně hodnotí 

geografické informace a zdroje dat 

z dostupných kartograf. produktů a 

elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 

a dalších informačních zdrojů 

 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 

organizaci světové populace, její rozložení, 

strukturu, růst, migraci 

 zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku 

multikulturního světa 

 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 

základní geograf. znaky sídel 

 

Obyvatelstvo světa 

Sídla 

 

 rozmístění obyvatelstva na 

Zemi 

 demografický vývoj 

 migrace 

 národy, jazyky, světové 

náboženství 

 lidská sídla 

D - zámořské objevy, významní 

mořeplavci 

EGS – mezinárodní spolupráce a 

výzkum 

VDO – dodržování lidských práv a 

svobod 

MV – zdroje informací, obrazové 

materiály, aktuality 

D - nejstarší civilizace a kultury 

Př – lidská populace, rasy, jazyky, 

výživa, hlad 

M - statistika-výpočty, 

tvorba a čtení diagramů a grafů 

EGS – mezinárodní spolupráce a 

výzkum, globalizace, možnost života 

v jiném státu 

VDO – dodržování lidských práv a 

svobod 

MV – patologické jevy, náboženská 

snášenlivost, světový terorizmus 

OSV – komunikace s cizími národy, 

spolupráce, vztahy mezi lidmi, 

odpovědné řešení problémů 

ENV – ochrana živ. prostředí 

 

 

 

Žáci vyberou indicie pro 

přípravu prezentace 

historických geografických 

objevů.  

Každý prezentuje sebe sama 

jako objevitele. 

 

 

Afrika – kolébka lidské 

civilizace 

 

využít vhodné výstavy 

 

 

práce s grafy a diagramy: strom 

života, složení obyvatelstva 

podle věku, rozmístění, 

příslušnosti, víry,… 

 

Internet: aktuální data,  weby  

OSN, UNESCO,… 

 

 

videoprojekce 

 

Projekt -  Naše město 
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o lokalizuje na mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální geopolitické 

změny a politické problémy v konkrétních 

světových regionech 

o porovnává státy světa a zájmové integrace 

států světa na základě podobných a 

odlišných znaků 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, 

rozvojová jádra a periferní zóny 

 

 

 

Politický zeměpis 

 politické rozdělení světa 

 mezinárodní organizace 

 globální problémy lidstva 

 formy demokracie ve světě 

 

EGS – mezinárodní spolupráce a 

výzkum, globalizace 

VDO – formy vlády, principy 

demokracie 

MKV – kultura a  tradice národů 

 

Aktuální dění na politické 

mapě světa, sledování 

mediálních zpráv, Internet 

 

Minikonference:  Aktuální 

problémy současného světa  

 

 

 

 

Projektový den: 

Národní den, Den EU 

 

o zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce svět. hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové a surovinové  a 

energetické zdroje  

 

 

 

Světové hospodářství 

 hospodářské sféry: primární, 

sekundární, terciární  

 

CH – těžba nerostných surovin, chem. 

průmysl 

Př - obnovitelné a neobnovitelné 

energetické a surovinové zdroje 

(alternativní zdroje) 

 

Globalizace 

Ekonomické pojmy 

 

Světově známé firmy a řetězce 

 

Podíl zaměstnanosti 

v hospodářství v různých  

zemích světa – diagramy 

Atlas Nová doba 

Projekt -  Den Země 

 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  

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou zásadních změn v 

nich 

Vybrané země světa 

Zástupci vyspělých a rozvojových 

zemí všech světadílů 

 celková charakteristika 

jednotlivých zemí, které mají 

aktuální význam ve 

světovém dění 

 geografický přehled 

 historie a kultura 

 politické a společenské dění 

 

In -  vyhledávání a zpracování 

informací a dat 

Vv - estetické zpracování prezentace 

OSV – komunikace s cizími národy, 

spolupráce 

EGS – mezinárodní spolupráce a 

výzkum, globalizace 

 

Práce ve skupinách: osobní 

podíl na společné prezentace 

jednotlivých zemí, možnost 

uplatnění zálib a zájmů , 

vlastních zážitků a zkušeností 

 

Sledování aktuálního dění ve 

světě 

 

Atlas světa, mapy, 

fotomateriál, video, zvukové 
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  ukázky, literatura, Internet 

 

Projekt - „Národní den“ – 

příprava, organizace činností a 

úkolů pro mladší spolužáky 

 

 uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 

 rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin 

  

Globální problémy lidstva 

 problémy současné lidské 

populace 

 ohrožení vod, atmosféry, půd 

 obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje 

 likvidace odpadů, recyklace 

 spolupráce při ochraně přírody 

a životního prostředí 

 

Př -  význam rostlin a živočichů, 

kácení trop. lesů, kyselé deště, 

fotosyntéza, ekolog. katastrofy, 

rozšiřování pouští 

F, CH - fyzikální a chemické jevy v 

jednotlivých fyzickogeografických 

sférách 

ENV – vliv hospodářství na životní 

prostředí 

CH – skleníkový efekt, ozon, 

výfukové plyny, ropné havárie 

F – alternativní zdroje energie, rozvoj 

techniky 

D – rozvoj společnosti, změny krajiny 

Ov – mezinárodní spolupráce, pokrok 

lidstva, šetření surovinami 

ENV – vývoj přírodního obrazu světa, 

pohyb v přírodě 

OSV – vlastní zodpovědnost při řešení 

problémů 

MV – sběr, třídění a zpracování 

informací 

EGS – důsledky global. problémů pro 

každého z nás 

Atlas Nová doba 

 

Projektový den: 

exkurze- čistička odpadních 

vod,  hydroelektrárna a 

úpravna vody v Bedřichově – 

pracovní listy 

 

Projekt  - Sběr starého papíru  

(celoročně) 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:  VÝTVARNÁ VÝCHOVA   

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je samostatným předmětem v 6. – 9. ročníku. Vyučuje se  v 6. a v 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a v 9. 

ročníku 1 hodinu týdně. Jednohodinové týdenní dotace lze ve vhodných případech organizovat jako dvouhodinový blok jednou za 14 dní.Výtvarná 

výchova přináší umělecké poznávání světa, rozvíjí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických souvislostech, vytváří kladný vztah ke 

kulturním hodnotám. U žáků dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i 

minulosti.  

 

Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. Konkrétní 

činnosti podporují jejich orientaci na ploše i v prostoru. Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových 

vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti v různých etapách jejího vývoje. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, 

vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy kulturních center  (muzeí, galerií, divadel, filmových produkcí, ..). Při individuálních činnostech se 

dostává žákovi prostoru pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě i sebehodnocení své práce. Při kolektivních činnostech je kladem důraz na 

pozitivní atmosféru v pracovním týmu,  spolupráci při řešení společného úkolu a vzájemné respektování práce ostatních. Žáci jsou systematicky vedeni 

k osvojování si postupně náročnějších technik a postupů. 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách. Speciální učebna výtvarné výchovy není ve škole k dispozici. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

 

Kompetence k učení 

 Učíme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence. 

 Učíme žáky vyhledávat a třídit informace vedoucí k řešení problémů. 

 Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti. 

 Umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Učíme žáky různým výtvarným technikám. 

 Učíme žáky používat vhodné prostředky k vyjádření svého záměru. 

 Podporujeme netradiční a originální způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování. 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. 

 Učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých.. 

 Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a potřebám různých 

skupin, národů a národností. 

 Učíme žáky vyjádřit svůj názor a vhodnou formou ho obhájit. 

 

Kompetence sociální a personální 

 Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu. 

 Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury. 

 Vedeme žáky k respektování a dodržování pravidel při práci v týmu. 

 

 

Kompetence občanské 

 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. 
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Kompetence pracovní 

 

 Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci.  

 Učíme žáky používat při jejich vlastním výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky. 

 Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel při tvorbě. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. – 9. 

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

žák: 

 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 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly  

a k zaznamenání podnětů z představ 

 a fantazie 

 užívá prostředky pro zachycení jevů  

a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované 

v současném výtvarném umění a digitálních  

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává 

 a hodnotí jeho účinky s účinky již 

existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření  

 rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury, vztahy a uspořádání 

prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu  

( podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), 

ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a 

časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř 

a mezi objekty ( lineární, světlostní, barevné, plastické 

 a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový 

průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními 

smysly – vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů 

( hudebních, dramatických ) 

 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká 

výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, 

elektronická média, reklama, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě 

 

Uplatňování subjektivity 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

Čj – literární texty, 

náměty, báje, bajky, 

pohádky  apod. 

HV – poslech, rytmus 

D – dějiny výtvarné 

kultury 

Př – fauna, flóra apod. 

Z – mapy, lidské rasy 

OSV – osobnostní 

rozvoj 

MKV – kulturní 

diference 

ENV – lidské aktivity a 

podmínky ŽP, 

ekosystémy 
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sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti, vychází  

při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 

svých hodnotových soudů 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 

představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, pohyb 

těla  a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, 

uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření 

 a vyjádření proměn, výběr, uplatnění a interpretace 

 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, comics, 

fotografie, elektronický obraz, reklama, komunikační grafika, 

rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry 

 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich 

vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické ), hledisko 

jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená  

na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní), 

reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech 

 

Ověřování komunikačních účinků 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, 

důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných 

vyjádření ( samostatně  vytvořených a přejatých ), kritéria 

jejich porovnávání, jejich zdůvodňování 

 

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření  

a uplatnění komunikačního obsahu, vysvětlování a obhajoba 

výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace  

 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl 

výtvarného umění, historické, sociální a kulturní souvislosti 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   HUDEBNÍ VÝCHOVA      

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen v 6. – 9. ročníku v 1hodinové týdenní dotaci. Probíhá v odborné učebně, vybavené klavírem, 

vhodnou přehrávací technikou a inspirativní výzdobou. 

 Svým vzdělávacím obsahem navazuje na Hv na 1. stupni, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Dává žákům příležitost, aby 

projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. 

 Hudební výchova by měla být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit 

rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou 

fantazii a tvůrčí schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova usiluje o to, aby žáci nahlédli do světa koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali 

souvislosti všech druhů umění a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak své estetické 

vnímání a prožívání světa. 

 Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Používají při tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící hudby 

a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému múzickému 

komplexu hudebních činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou 

zaměřenost žáka na určitý typ hudebních činností. 
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VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ STRATEGIE: 

 

 Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu hudební výchova vedou k utváření klíčových kompetencí. 

 

Kompetence k učení 

 

 Vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, 

hudební paměti, představivosti a fantazie. 

 Rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a 

hudebně pohybovými. 

 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové)učivo a učivo rozšiřující (doplňující) 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování. 

 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební dění. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby, jednotlivých uměleckých epoch. 

 Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. 

 Učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 

 

  

Kompetence sociální a personální 

 

 Pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů. 

 Vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi. 

 Prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury. 

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních. 
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Kompetence občanské 

 

 Vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech. 

 Vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě. 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům. 

 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem. 

 Při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 

 Učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby. 

 Vedeme žáky k správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi hudební oblasti. 

 Pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent mohou uplatnit. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 orientuje se v not. grafickém záznamu 

Zákl. hudební pojmy  

 not. osnova, nota, tón, stupnice, tónina 

Vv - výtvarné pojmy, linie, barva 

Čj - zvuková stránka slova a věty 

 

 vědomě využívá správné pěvecké návyky  Folklór  

 lid. písně a jejich druhy 

Umělá píseň  

 st. hymna 

Čj – vztah mezi slovním a  hud. 

rytmem 

Vv – zvíře a přísloví (Musorskij – 

obrázky z výstavy,  Janáček - 

Liška Bystrouška  

Ov - rodokmen 

Lv – lidová a umělá poezie 

OSV – zvládá a přizpůsobuje 

zátěž momentálnímu 

psychickému a fyzickému 

stavu 

 

 orientuje se v písních homofonního a 

polyfonního typu 

Vícehlas 

 kánon-zpěv písní 

 lidové kapely 

 lidový dvojhlas 

Vv - barva, ilustrace k lid. písni 

     (V. Novák – Slovácká svita) 

Lv – lidová slovesnost 

VDO – hrdost na svébytnost a 

úroveň lid. písní a českých 

muzikantů 

 

 orientuje se v proudu znějící hudby - vnímá 

formální strukturu díla 

 využívá individuálně hru na hudební nástroj 

 uplatňuje kreativitu a originalitu 

Píseň a její hudební forma 

 Vánoce-vokální a instrumentální hudba 

 Zpěv a hra na hud. nástroj 

Vv - písmo, základy a vývoj  

písma, typ notace - gotika,   

     středověk 

Ov - vánoční zvyky 

Vv -vánoce-postava- náb.  

    tématika (betlém, koledy - živé 

obrazy, jarmareční píseň… 

MKV – princip sociál. systému a 

solidarity ve vánoč. koledách 
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OSV – morální postoj (pokora, 

rovnost mezi lidmi, pamatovat 

na potřebné) 

 orientuje se v proudu znějící hudby - vnímá 

formální strukturu díla 

Hudební výrazové prostředky  
    (melodie, rytmus, tempo, harmonie) 

Vv - surrealismus,cesta do země  

fantazie 

       impresionismus (Ravel -

Bolero, Debussy-Moře) 

 

Hudební seskupení  

 sólo, duo, ... 

Lv - monolog,dialog 

Vv - hudební skupina, postavy  

EGS – tradice podobné 

masopustu v Evropě, ve světě 

(karnevaly, domorodé obřady, 

tance 

 

 využívá individuální hru na hudební nástroj Hud. nástroje  

 skupiny 

Vv - barva (vztah hudba -

výtvarno),  rozhovor mezi 

nástroji 

 

 všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

Hudební divadlo 

 opera,   opereta 

Vv - architektura, tvorba kulis, 

kostýmy, masky,… 

Lv – dramatické umění (libreto) 

 

 všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

Česká národní opera  

 Smetana, Dvořák 

Lv - národní obrození 

OSV – rozšíření kultur. rozhledu 

 

 využívá hudebně-pohybové dovednosti 

 rozeznává některé žánry pop. hudby 

Hudba a tanec 

 muzikál 

     střední proud, folk 

Vv - záznam pohybu 

OSV – hudba boří sociální 

bariéry 

MKV – vliv etnik v hudbě 

EGS – objevujeme Evropu a 

Ameriku – tradice muzikálů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 7. 

  

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 vědomě využívá správné pěvecké návyky 

 orientuje se v grafickém záznamu skladeb 

Folklór  

 lidové písně - jejich druhy, lidový 

dvojhlas 

 

Vv - písmo, postava, ilustrace, 

lidový kalendář 

Lv – lidová slovesnost 

OSV – sociální rozdíly a sociál. 

napětí minulosti v lid. písni 

MKV – lidské vztahy 

 

 

 uplatňuje pravidla hlas. hygieny 

 diriguje dvoučtvrťový, tříčtvrťový  a celý 

takt 

Lidský hlas  

 hlasová hygiena 

     lid. hlas v hudbě 

     rozdělení hlasů 

Vv - rozhovor (barva, rytmus, 

nálady..) 

Čj - spisovná výslovnost 

ENV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

v souvislosti s hlas. hygienou 

 

 orientuje se v písních homofonního a 

polyfonního typu 

Polyfonie a homofonie 

 kánon - zpěv písní 

     lidový dvojhlas 

 vokální polyfonie – Lasso,   Palestrina 

Vv - oděv – architektura v gotice 

a renesanci 

D – gotika a renesance 

MKV – multikulturalita hudby 

 

 

 orientuje se v proudu znějící hudby -vnímá 

formální strukturu díla 

 využívá individuálně hru na hudební nástroj 

 uplatňuje kreativitu a originalitu 

Instrumentální polyfonie  

 fuga  (J. S. Bach) 

 Vánoce - vokální a instrumentální hudba 

 

Vv - barva-hudba  

D a OSV- kreativita v podání 

vánoční hudby, zpěvu (sóla, 

sbory) 

 

 orientuje se e proudu znějící hudby  

 vnímá formální strukturu díla 

Hudební formy  

 koncert   (Bach, Vivaldi) 

Vv - roční období  

MKV – hudba spojuje národy 

napříč stoletími 
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 Hudební formy  

 sonáta, 

       sonátová forma (L. van Bethoven) 

  

 využívá individuální hudebně-pohybové 

dovednosti 

 vyjadřuje pohybem znějící hudbu 

Hudba a tanec 

 lidové tance 

      společenské tance (polka, valčík) 

Vv - postava v pohybu 

Tv - pohybové dovednosti 

MKV – kulturní diference, 

etnický původ 

OSV – osobnostní rozvoj (pokus 

o sebevyjádření tancem, 

překonání trémy - přiměřené 

sebevědomí) 

 

 reaguje na změny znějící hudby Hudba a tanec (pantomima, balet, výrazový 

tanec) 

Vv – hudba a tanec – tematika 

výtvarných děl 

 

 orientuje se v proudu znějící hudby Hudební formy  

 symfonie (Haydn, Mozart) 

       symfonická báseň (B.Smetana) 

Vv - Můj domov (věci, předměty, 

zátiší, architektura, krajina) 

ENV – vztah člověka k prostředí 

a jeho odraz v hudbě 

 

 všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

 rámcově se orientuje ve vokálním projevu 

nonartificiální hudby 

 slovně dokáže vyjádřit znějící hudbu 

Hudební divadlo  

 opereta, 

      muzikál 

      populární hudba 

      žánry 

Vv - krajina 

MV – jak nás ovlivňují různé 

typy nonartificiální / 

artificiální hudby 

prostřednictvím médií 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 8. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách 

 správně využívá pěvecké návyky a pravidla 

hlas. hygieny 

 orientuje se v notovém (grafickém) 

záznamu melodie 

Hlas. Hygiena 

 mutace  

 lidový dvojhlas 

 intonace v dur a mol tónině 

 noty 

 hud. značky 

 intervaly 

 metrum 

 rytmus  

 tempo 

Vv - barva, barevná kompozice 

Tv – sladit pohyb s hudbou – 

rytmus, tempo 

Lv – rytmus v poezii 

OSV – přizpůsobení základní 

hudebním principům - platí 

pro všechny, upevňovat 

dovednosti, podporovat 

talenty 

 

 dokáže charakterizovat znějící hudbu 

nonartificiální / artificiální 

 je schopen animačními prostředky přiblížit 

pravěkou hudbu 

Artificiální a nonartificiální hudba 

 původ hudby - pravěk, starověk 

 původ moderní populární hudby 

Vv- umění primitivních národů 

MKV – kulturní diference 

mezi různými etniky, 

kulturami, světadíly 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 

 

 orientuje se v písních homofonního a 

polyfonního typu 

Středověká hudba  

 chorály,  rytířský zpěv 

     hudba jedno/ vícehlasá, 

     dvojhlasý zpěv 

Vv - písmo, úprava textu, od 

rukopisu ke knize, časopisu 

Lv – starší česká poezie, 

dvorská lyrika 

 

 

 rámcově se orientuje ve vokálním projevu 

písní různých žánrů hudby nonartificiální 

 

 využívá individuálně hru na hudební 

nástroje 

 uplatňuje kreativitu a originalitu 

Klasický jazz  

 dixieland 

      L. Armstrong 

 

 

 Vánoce v hudbě instrum. a vokální 

Vv - kinetismus, op-art 

OSV – rozšiřovat si osobnost i 

pohledem do komerčně méně 

rozšířené hudby (jazz 

klasický, moderní) 
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 orientuje se v písních homofonního / 

polyfonního typu 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

Hudební renesance 

 hudba duchovní a světská 

Lv - Boccaccio, Villon, 

Cervantes 

MKV – lidské vztahy v písních, 

v hudbě 

 

 rámcově se orientuje v žánrech populární 

hudby 

Swing  

 30. a 40. léta 

    (ELINGTON, GOODMAN, MILLER) 

Vv - moderní umění předválečné 

MKV – hudba boří hranice 

 

 vyhledává a všímá si souvislostí mezi 

hudbou a jinými uměleckými druhy 

 vnímá užité výrazové prostředky 

 Hudební baroko  Bach,  Händel, 

Vivaldi 

Vv - archotektura 

MKV – prostupnost kultury 

v Evropě minulosti 

 

 osvojuje si hudebně- pohybové dovednosti 

a na základě individuální pohybové 

vyspělosti předvede jednotlivou pohybovou 

vazbu 

 

 vyhledává a všímá si souvislostí mezi 

hudbou a jinými uměl. druhy 

 vnímá užité výrazové prostředky 

 

Rock ' n ' roll, 

country, western 

 

 

Klasicismus 

 Haydn, Mozart, Beethoven 

Vv – komix   

Lv – vliv filmu  (Limonádový 

Joe, nadsázka karikatura) 

MKV – velcí umělci Evropy – 

součást kultury více národů 

EGS – skladatelé a hudebníci – 

Evropané, světoobčané 

(hudba nezná hranice) 

 

 vnímá užité výrazové prostředky 

 

Romantismus  

 hlavní představitelé (Schubert, Chopin, 

Verdi, Bizet) 

Vv - žena, matka, mateřství 

(tvar, barva,linie) 

MKV – kulturní diference – 

hudba – cesta k svébytnosti 

národů 

 

 rámcově se orientuje ve vokálním projevu 

písní různých žánrů hudby nonartificiální 

 zařadí slyšenou hudbu do stylového období  

 porovnává ji s dalšími skladbami 

Populární hudba   

 60. léta (Beatles) 

 populární hudba  70.- 80. léta (hard 

rock, disco, punk, reggae, heavy metal, 

rap) 

Vv - plakát (kompozice, písmo, 

barva) 

Lv – lit. 20.st. 

MV – mediální sdělení 

prostřednictvím, či za pomoci 

různých hudebních žánrů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 využívá své individuální schopnosti a 

dovednosti při hudebních aktivitách 

 využívá správné pěvecké návyky a pravidla 

hlasové hygieny 

 orientuje se v notovém (grafickém) záznamu 

melodie 

 správné nasazení tónů, hlas. hygiena, 

mutace 

 lidový dvojhlas 

 intonace v dur. a mol. tónině 

 noty 

 hudební značky, atd. 

 

Čj – spisovná výslovnost, nářečí 

Lv – lidová slovesnost 

OSV – nevyčnívat ve společném 

zpěvu, nebát se sólového 

projevu, snažit se o správný 

poměr vokálního a 

instrumentálního projevu  

 

 dokáže charakterizovat znějící hudbu 

nonartificiální/ artificiální 

 rozpoznává některé z tanců a na základě 

individuální pohybové zkušenosti je 

předvede.  

Počátky hudby v Čechách 

 středověká hudba 

 počátky české popul. hudby – polka, 

valčík 

Lv – staroslověnská vzdělanost 

D - Velká Morava 

Tv – pohybové dovednosti, 

reagovat na 2/4 a ¾ takt při 

hudbě 

OSV – zvyknout si na typy 

společenských tanců; 

rozlišovat tance párové, 

sólové, v kruhu; vliv tance na 

rozvoj osobnosti v průběhu 

staletí 

 

 orientuje se v písních homofonního a 

polyfonního typu 

 vyhledává a všímá si souvislostí mezi 

hudbou a jinými druhy um. 

 orientuje se v proudu znějící hudby 

 vnímá užité hudební výrazové prostředky 

Česká hudební renesance    (K. Harant, J. 

C. Vodňanský) 

    hudba duchovní a světská (trojhlasý zpěv) 

České hudební baroko 

    (A. V. Michna, P.J. Vejvanovský, J.D. 

Zelenka, B. Černohorský) 

 

Vv, D, Ov – orientace 

v uměleckých / výtvarných 

slozích 

EGS – čeští muzikanti doma a v 

emigraci 

 

 

 rámcově se orientuje ve vokálním projevu Česká populární hudba Vv – nová tématika – 20. století  
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písní různých žánrů hudby nonartificiální 

 

 využívá individuálně hru na hudební nástroje 

 

 uplatňuje kreativitu a originalitu 

 20. léta 

 

 Vánoce - instrumentální a  vokální 

hudba 

 

Lv - moderní poezie 

OSV – osobnostní rozvoj, 

sociální citění 

 využívá individuální hru na hudební nástroje Jazz a swing v české hudbě (Ježek, 

Voskovec, Werich) 

 trampská píseň 

Lv - Osvobozené divadlo – 

karikatura, kritika společnosti, 

E.F. Burian – nová symbolika 

MV – technické možnosti šíření 

hudby 

ENV – vztah člověka k prostředí 

lidské aktivity – tramping, 

chataření – návrat k přírodě 

 

 vyhledává a všímá si souvislostí mezi 

hudbou a jinými uměleckými druhy 

 zařadí na základě individuálních schopností a 

získaných dovedností slyšenou hudbu do 

stylového období 

 

Český hudební klasicismus (J.V. Stamic, 

J.S. Dusík, P. Vranický) 

Český hudební romantismus (Smetana, 

Dvořák, Fibich) 

Klasicistní architektura, uměl. 

směry 18. – 19.st. 

D – Generace Národního divadla  

Lv - národní obrození  

EGS – uvědomit si, co je v hudbě 

typicky české a zařadit se do 

evropského i svět. kontextu 

 

Divadla malých forem 

 Semafor (Suchý, Šlitr) 

ČJ, Lv, Vv – dramatické umění, 

univerzálnost hlavních 

protagonistů (Jiří Suchý, Jiří 

Šlitr 

OSV – poetika textů – osobnostní 

rozvoj 

 

 rámcově se orientuje ve vokálním projevu 

písní různých žánrů hudby nonartificiální 

 reprodukuje ji na základě svých 

individuálních schopností a dovedností 

Populární hudba 

 60. léta - big beat 

 

 Populární hudba - 70. a 80. léta 

 

Lv- moderní poezie 

MKV – princip sociálního smíru 

a solidarity 

EGS – hudba bez hranic 

Aj – šíření vokální hudby 

umožňuje celosvětová 

univerzálnost Aj 
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 vyhledává a všímá si souvislostí mezi 

hudbou a jinými uměleckými druhy 

 

Česká vážná hudba  

 20. st. (L. Janáček, B. Martinů,  

V. Novák) 

Vv- česká krajinomalba 

Lv – libreto – vhodná literární 

předloha 

D, Vv  - umělecké směry 20.st. 

Čj – využití různých typů  češtiny 

(spisovná, nářečí), hudba 

odráží život kolem nás 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:             TĚLESNÁ VÝCHOVA  

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Výuka chlapců a dívek probíhá 

odděleně, probíhá v dvouhodinových blocích z důvodu horší dostupnosti školní tělocvičny. Výjimkou je lyžování v 7. ročníku formou lyžařského kurzu, 

kde jsou chlapci i dívky spojeni. 

Obsah předmětu je převážně vyučován v tématických blocích, proto i osnovy dělíme do tématických celků a není děleno do ročníků. Z hlediska 

obsahového je učivo tělesné výchovy rozšiřující pro učivo tělesné výchovy prvního stupně. Naopak učivo prvního stupně je součástí učiva druhého 

stupně, jde o opakování, zkvalitňování pohybových dovedností a průpravu pro nácvik náročnějších činností. Do celého obsahu jsou zahrnuty 

koordinační, kompenzační a posilovací cvičení, cvičení ve družstvech a ve skupinách, úpolové a pohybové hry. 

Představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové relaxace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační 

i sportovní využití volného času. Svým pojetím vychází z nových trendů ve světě i u nás a akcentuje snahu vytvořit u žáků kladný vztah ke zdravotně 

orientované zdatnosti a celoživotní pohybové aktivitě. Vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody. 

Tělesná výchova využívá metod práce, založených na žákovské spolupráci. Zahrnuje část tématických okruhů průřezových témat – zejména 

osobnostní a sociální výchovy,  výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a v neposlední řadě i mediální výchovy. 

Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost respektovat přijatá pravidla a pozitivní komunikaci. Schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, 

samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. Též uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování. Hodnocení je motivační, vychází ze 

somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jeho zlepšování. Bez paušálního porovnávání žáků podle 

výkonových norem, které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k osvojování základních klíčových kompetencí, které jsou nezbytné k všeobecnému rozvoji žákovy 

osobnosti. 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky ke kultivovanosti svého pohybového projevu a ke správnému držení těla.  

 Učíme komunikaci mezi jednotlivými rolemi ve sportovních a kolektivních hrách. 

 Učíme vhodnou formou projevit a obhájit svůj názor. 

 Učíme naslouchat názorům druhých. 

 Podněcujeme žáky k účasti v různých sportovních soutěží. 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Při sportovních a kolektivních hrách pomáháme k zvládání psychického napětí se hrou spojené. 

 Učíme přiměřeně reagovat na vzniklé problémy. 

 Učíme dát vhodně najevo svůj názor a vhodně reagovat na emotivní situace. 

 Učíme žáky obhájit názory a činy. 

 Učíme zvládat stresové situace. 

 Vedeme žáky k toleranci a dodržování pravidel. 

 Klademe důraz na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. 

 

 

Kompetence občanské  

 

 Vedeme žáky k seberealizaci ve sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. 

 Navozujeme atmosféru důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku pohybového úkonu. 

 Vedeme žáky k tomu, aby zvládali organizační, hygienické a bezpečnostní zásady. 

 Učíme je k překonávání  aktuálních negativních psychických stavů. 

 Vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů. 

 Vedeme žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a 

 k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí. 
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Kompetence pracovní 

 

 Učíme žáky, aby se orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka. 

 Učíme žáky manipulovat a ovládat různé cvičební náčiní a nářadí. 

 Učíme významu hodnot srdeční frekvence při sportu a praktické využití pro úpravu zátěže. 

 Vedeme žáky k osvojení a dodržování pravidel bezpečnosti. 

 Vedeme žáky k dodržování rolí ve sportu, k vystupování v roli soupeře, rozhodčího, zapisovatele i diváka. 

 Podněcujme k udržování „čistého prostředí“, k péči o cvičiště, vlastní výzbroj a výstroj. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. – 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 umí provést speciální běžecká cvičení – 

běžecká abeceda (6. – 9. ročník) 

 zvládá běžeckou techniku  (60 – 100m) ,  

(6. – 9. ročník)  

 umí startovat z bloků, zvládá polovysoký 

start a učí se koordinaci pohybu                   

(6. – 9. ročník) 

 umí si rozlišit tempo při vytrvalostním 

běhu na dráze 1500 -3000m (6. – 9. 

ročník) 

 dokáže běžet v terénu do 20 minut (6. – 

9. ročník) 

 zná způsob běhu v dráze, v zatáčce (6. – 

9. ročník) 

 ovládá měření tepu v závislosti na 

výkonu  

 zná různé druhy štafetových běhů. 

 dokáže předvést předávku při štafetovém 

běhu 

 

Běh Př, Z – pozorování a orientace v 

krajině 

OSV – zvládá a přizpůsobuje 

zátěž momentálnímu fyzickému 

stavu, význam atletiky pro jiné 

sporty 

Atletické soutěže: 

 pohár rozhlasu 

 víceboje 

 

Projekt: 

 Cvič. v přírodě 

 

 

    ( střižný + flop) 

 zná stupňovaný rozběh, umí odraz (6. – 

9. ročník) 

 umí provést kvalitně odrazová cvičení 

Skok VDO – naši sportovci a jejich 

úspěchy, vzájemná tolerance 

EGS – evropští a světoví atleti, 

olympiáda, mistrovství světa 
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(6. – 9. ročník) 

 zvládá dobře techniku rozběhu a odrazu 

(6. – 9. ročník) 

 zkvalitňuje nácvik přechodu přes laťku a 

zvládá vlastní skok (6. – 9. ročník) 

 

 zvládá základní postoj při hodu 

       (6. – 9. ročník) 

 uvědomuje si práci ruky při hodu (6. – 9. 

ročník) 

 kontroluje „ luk“ při fázi hodu (6. – 9. 

ročník)  

 dokáže zkoordinovat střižný krok s hodem a 

provést vlastní hod (6. – 9. ročník) 

 umí koulařskou gymnastiku   (8. ročník) 

 zdokonaluje techniku vrhu (8. ročník) 

 zvládá nácvik rovnováhy, sunu (8. ročník) 

 zkvalitňuje vrh zádovou technikou a zvládá 

vlastní vrh koulí (8. – 9. ročník) 

 

 

Hod 

 

 

 

 

 

Vrh koulí 

 

Př, F – anatomie lidského těla, 

fyzikální zákonitosti 

MKV – rovnocennost sociálních a 

etnických skupin 

MV – informace o sportovních 

soutěží z médií 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosti z jednotlivých oblastí TV se v průběhu roku prolínají. Do obsahu není zařazen skok do dálky z důvodu nevybavenosti dostupného hřiště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

271 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Pozn. 

žák: 

 zná základní postoj 

 umí driblovat pravou, levou rukou 

 ovládá přihrávku obouruč trčením, obouruč 

nad hlavou, vhazování, rozskok 

 přihrává jednoruč trčením 

 umí chytat míč v klidu a v pohybu 

Herní činnosti jednotlivce  

 

VDO – dodržování pravidel hry 

OSV – bezpečnost při kolektivních 

hrách, hodnoty, postoje 

Projekt: 

 Cvičení v přírodě 

 

 umí střílet z místa, v pohybu 

 zvládá dvojtakt 

 používá doskakování 

 ovládá uvolňování bez míče 

Útočné činnosti  jednotlivce   

 realizuje obranný postoj 

 používá clonění  

 umí krýt útočníka bez míče  

     s míčem, při střelbě  

Obranné činnosti jednotlivce   

 nacvičuje herní situace, vymýšlí  

 taktiku 

 zná základní pravidla 

 umí odpískat zápas, sestavit   

     tabulku 

Herní kombinace, samotná hra   
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Pozn. 

ŽÁK: 

 ZNÁ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

 zná průpravná cvičení na obratnost s míčem                                                           

 je schopen přihrávky a zpracování míče  

(6.ročník) 

 nacvičuje vedení míče (pravou i levou 

nohou) a slalom s míčem 

 umí střelbu na branku (opět střídavě pravou 

a levou nohou) (7.ročník) 

 činnost brankáře 

 

 

 zvládá návaznost a zpracování míče na 

krátkou vzdálenost, slalom s míčem (vedení 

míče)-zakončení střelbou na branku 

 nacvičuje  přihrávky „na jeden dotek 

(8.ročník) 

 postupný útok, rychlý protiútok 

 zpracovává míč na větší vzdálenost , nácvik 

zpracování míče při přechodu z obranné fáze 

do útočné fáze 

 zvládá standardní situace (obranné i útočné), 

rohový kop, přímý kop, situace při 

nepřímém kopu 

 umí zorganizovat soutěž a odpískat zápas 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herní kombinace 

Herní systémy 

 

OSV – efektivní trávení volného 

času, zvládání emocí 

VDO – dodržování pravidel 

EGS – světové turnaje 

 

 

MKV – přijímá druhého jedince jako 

jedince se stejnými právy 

MV – informace z médíí, sportovní 

přenosy 

Sportovní turnaje 

Okresní přebory  
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 umí kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace 

(7. ročník) 

 ovládá kotoul letmo (9. ročník) 

 zná průpravná cvičení pro zvládnutí stoje 

na rukou (7. ročník) 

 rozumí pojmům z dané oblasti (7. ročník) 

 zvládá stoj na rukou (7. ročník) 

 zná průpravná cvičení pro nácvik přemetu 

stranou  

(7. ročník) 

 umí podat záchranu a dopomoc při 

jednoduchých cvicích (7. ročník) 

 zvládá přemet stranou (9. ročník) 

 umí skoky na místě i z místa (8. ročník) 

 dokáže zapojit žáky do řízení a 

samostatného hodnocení kvality (9. 

ročník) 

 předvede akrobatické řady (9. ročník) 

Akrobacie Př, F– fyzikální zákonitosti pohybu 

OSV – správné držení těla 

VDO – zodpovědnost za záchranu, 

spravedlivé posuzování 

 

 

 zná cvičení pro nácvik odrazu z můstku 

(6. ročník) 

 přeskočí díly bedny odrazem z trampolíny  

(6. ročník) 

 umí roznožku přes kozu našíř odrazem 

z můstku, trampolíny (8. ročník) 

 dokáže skrčku přes kozu našíř odrazem 

z můstku, trampolíny (8. ročník) 

 zná pojmy z dané oblasti (6. ročník) 

 zvládá skoky odrazem z trampolíny – 

s pohyby nohou (7. ročník) 

PŘESKOK MV – média jako zdroje informací  
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 nacvičuje záchranu a dopomoc (7. ročník) 

 umí roznožku přes kozu podél (9. ročník) 

 skáče odrazem z trampolíny – s obraty (9. 

ročník) 

 zapojí žáky do řízení a samostatného 

hodnocení (9. ročník) 

 

 zná průpravná cvičení (6. ročník) 

 zná pojmy z dané oblasti (6. ročník) 

 nacvičuje výmyk – odrazem jednonož (7. 

ročník) 

 dokáže přešvihy únožmo ve vzporu  (8. 

ročník) 

 nacvičuje záchranu a dopomoc (8. ročník) 

 zapojí žáky do řízení a samostatného 

hodnocení kvality  

(8. ročník) 

 nacvičuje toč jízdmo (9. ročník) 

 

Hrazda   

 

 zná komíhání ve svisu (6. ročník) 

 umí houpání, u záhupu seskok  (7. ročník) 

 zná pojmy z dané oblasti  (7. ročník) 

 nacvičuje houpání s obraty (8. ročník) 

 umí svis vznesmo, střemhlav (8. ročník) 

Kruhy  Jen při možnosti 

navštěvovat 

tělocvičnu na 

Vrkoslavicích 
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zná základní pravidla 

 zná základní herní prvky 

 umí se pohybovat bez míče, přihrávat, 

střílet                                                          

 je schopen základního postoje brankaře 

(6.ročník) 

 ovládá základní herní činnost jednotlivce 

v pohybu, ve výskoku, po uvolnění 

 dovede střílet jednoruč z vrchu i z náskoku 

a ze země (2 - 3 kroky) (7. ročník) 

 zvládá základní herní kombinace – 

kombinace útočná na přebíhání, kom. 

útočná na nahrávání a uvolňování 

 umí obrannou činnost  (8. ročník) 

 ovládá útočné a obranné kombinace 

 dokáže samostatně bránit 

 je schopen vysunuté obrany a zapojení se 

jako brankář do rychlého protiútoku 

 zvládá nácvik herních situací, obranných, 

podle vývoje hry (9. ročník) 

 

HÁZENÁ, DOVEDNOSTI S MÍČEM, 

ZÁKLADY OBRATNOSTI 

OSV - bezpečnost při kolektivních 

hrách 

VDO - dodržování pravidel hry 

 

 

Okresní přebory 
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

• správně zachází s běžeckou výzbrojí             

     a výstrojí  

• je schopen mazání a údržby lyží 

• zná pravidla pohybu v zimní krajině 

 

Běžecké lyžování OSV – stanovení osobních cílů, 

efektivní trávení volného času, 

psychohygiena 

Projekt – Zimní 

sportovní den 

• teorie, video, poučení 

o bezpečnosti  

•  nácvik prováděn   

   v rámci       

   lyžařského výcviku  

   v 7. ročníku 

• zvládá nošení lyží 

• dokáže si připnout lyže 

• zná správný úchyt holí 

• provádí obraty na místě 

 zvládá výstupy 

Základní prvky Z – orientace v krajině 

F – fyzikální zákonitosti pohybu na 

lyžích 

 

• lyžařské závody 

v rámci lyž. výcviku 

 

 

 

 ví co je základní postoj, přenášení  váhy, 

skluzy na jedné lyži 

• dokáže odšlapovat  

• zastaví smykem 

• zvládá sjíždění, sjezdový postoj 

• provádí běh střídavý 

• provádí běh soupažný jednodobý a 

dvoudobý 

 zvládne  běh ve stopě 2000 – 4000m 

Nácvik klasické techniky   

• nacvičuje běh bez holí 

• zvládá přenášení váhy 

• odrazí se z vnitřní hrany lyže 

• umí přenést váhu těla 

• zdokonaluje nácvik volné techniky do 

mírného protisvahu, po rovině, z mírného 

svahu 

 

Nácvik volné techniky ENV – vliv prostředí na zdraví  
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• správně zachází se sjezdovou výzbrojí a 

výstrojí  

• je schopen mazání a údržby lyží 

 

 

 

• zvládá chůzi, výstupy, obraty 

• přenáší váhu z lyže na lyži 

 

 

• zná základní lyžařský postoj 

• provádí oblouk ke svahu 

• umí sesouvání 

• ovládá odšlapování ke svahu 

• zvládá bruslení 

• umí klouzavý pluh 

 

• dokáže oblouk z pluhu 

• provádí oblouk z přívratu vyšší a nižší lyží 

• zná oblouk z rozšířené stopy 

 

• umí zabrzdit přívratem a obloukem 

v přívratu,  

     hokejovým zastavením 

• zvládá oblouk v paralelním postavení lyží a 

oblouk odskakovaný 

 Sjezdové lyžování 

 

 

 

 

Základní prvky 

 

 

 

Všeobecná lyžařská průprava 

 

 

 

Základní technika sjíždění 

Základní lyžařské oblouky 

 

 

 

Brzdění 

Pokročilá technika sjíždění 

 

OSV – bezpečnost při lyžování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt – Zimní 

sportovní den 

• teorie, video, 

poučení o 

bezpečnosti 

 

 

Lyžování probíhá v rámci týdenního lyžařského kurzu, který se koná v 7. ročníku. Žáci si mohou vybrat lyžování běžecké, sjezdové nebo kombinaci 

obou způsobů. Výuka snowboardingu je čistě dobrovolná a závisí na zájmu žáků. V takovémto případě zajistíme žákům vyškoleného instruktora, který 

s nimi bude trávit veškerý čas výcviku. 
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 manipuluje s florbalovou holí a míčkem 

(6. ročník) 

 správně střílí a přihrává (6. – 7. ročník) 

 používá herní kombinace (8. – 9. ročník) 

 užívá základní pravidla hry    (6. – 9. 

ročník) 

Florbal Př, F – anatomie lidského těla, 

fyzikální zákonitosti 

OSV – spolupráce při hře, 

zodpovědnost 

Turnaje v hodinách 

TV 

 

 hází (bekhend, forhend), chytá, přihrává 

(6. – 7. ročník) 

 zvládá průpravné hry  (6. – 7. ročník) 

 zná základní pravidla  (6. – 9. ročník) 

  hra  (6. – 9. ročník) 

Frisbee EGS – rozšiřující pohled Turnaje v hodinách 

TV 

 

 dovede házet, chytat  (6. ročník) a  

odpálit (7. ročník) 

 zná průpravné hry   (6. – 7. ročník) 

 zná základní pravidla (7. – 9. ročník) 

 hra  (7. – 9. ročník) 

 

Softbal VDO – spravedlivé posuzování 

 

MV – informace z médií, turnaje 

Turnaje v hodinách 

TV 

 

 

Činnosti z jednotlivých oblastí TV se v průběhu roku prolínají. 
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

zvládá základy cvičení s náčiním 

      při hudebním nebo rytmickém 

      doprovodu (6. – 9. ročník) 

 provádí změny poloh, obměny tempa, rytmu 

(6. – 9. ročník) 

 provádí základní taneční krok 2/4, 3/4 (6. 

ročník) 

 zná základy techniky pohybů i pohybů 

s náčiním (7. – 9.ročník) 

 zvládá základy aerobiku (7. ročník) 

 provádí základní taneční kroky a držení těla 

(7. ročník) 

 vymyslí jednoduché pohybové etudy (8. 

ročník) 

 vymyslí vlastní pohybovou improvizaci na 

hudební doprovod  (9. ročník) 

 aerobic, jednoduchá sestava 

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti 

s hudbou, aerobic 

Hv, Př, Rv – estetika, správné 

držení těla, sladění pohybu s 

hudbou 

OSV – efektivní trávení volného 

času 

VDO – sladění skupinky při tanci 

 

 

 

Činnosti z jednotlivých oblastí TV se v průběhu roku prolínají. V 9. ročníku probíhá shrnutí učiva za 6. – 8. ročník (nácvik). 
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Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zná základní postoj, správné držení těla a 

rukou  

 odbíjí vrchem, spodem o stěnu (6. ročník) 

 zvládá odbíjení vrchem, spodem ve dvojici 

 podává spodem  (7. ročník) 

 odbíjí vrchem, spodem při pohybu na hřišti a 

přes síť 

 podává spodem, vrchem (8. – 9. ročník) 

 zvládá pravidla hry v poli (nácvik pravidel 

při házené)  

 postavení při příjmu podání 

 umí hru na síti  - nahrávka po přihrávce - 

útok (odbití míče po nahrávce – vrchem, 

lobem) (8. – 9. ročník) 

 

 ovládá přehazovanou s pravidly (6. ročník) 

 zná pravidla odbíjené a základní postavení 

hráčů (7. ročník) 

 nacvičuje bloky a smeče (8. – 9. ročník) 

 zvládá nahrávku na středu, střední zadní hráč 

vysunutý vpřed a specializované posty – 

útok, bloky ( 9. ročník) 

 sestavuje tabulku, odpíská zápas 

 

Základní činnosti jednotlivce 

 

 

 

 

 

Základní herní kombinace 

 

 

 

Základní herní systém 

 

OSV – dodržování pravidel při 

sportovních hrách, rozvoj 

komunikačních dovedností 

 

 

VDO – tolerance a zodpovědnost 

 

 

 

EGS – světové a evropské turnaje 
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Očekávané výstupy Učivo  

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová 

  témata 

Pozn. 

 učí se připravit turistickou akci 

 přesouvá se do terénu, uplatňuje pravidla bezpečnosti silničního 

provozu v roli chodce a cyklisty 

 chodí se zátěží v mírně náročném terénu 

 učí se ochraně přírody  

 učí se táboření 

 učí se základy orientačního běhu 

 připravuje dokumentaci z turistické akce 

 učí se přežít v přírodě, orientaci v přírodě 

 připravuje ukrytí a nouzový přístřešek 

 učí se jak zajistit vodu, potravu a teplo 

Turistická akce 

Chůze se zátěží 

Ochrana přírody 

Táboření 

Orientační běh 

Nouzová situace 

OSV – stanovení osobních 

cílů, efektivní trávení 

volného času, psychohygiena 

Z – orientace v krajině 

F – fyzikální zákonitosti 

pohybu  

Rv – zvládání náročných 

životních situací 

 

 

 

 

 

Toto učivo je zahrnuto hlavně do akce Cvičení v přírodě. Jde o akci pořádanou vždy na konci školního roku. Pořádají ji žáci 9. ročníku. Dále do akce 

Cykloexkurze. Jde o dvoudenní akci, která se koná ka 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   VÝCHOVA KE ZDRAVÍ      

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen v 6. – 9. ročníku v 1hodinové týdenní dotaci. Výuka probíhá v kmenových třídách. 

 Svým vzdělávacím obsahem navazuje na výuku prvouky, vlastivědy, přírodovědy a na výstupy dalších předmětů a vzdělávacích oblastí. 

 Obsah předmětu je členěn do tematických celků. Tematické celky se v jednotlivých ročnících opakují, ale k základnímu učivu přibývá 

doplňujících informací úměrných věku a vyspělosti žáků. 

 Učivo je vedle teoretických poznatků zaměřováno na osvojení komunikačních technik, vhodné argumentace, chování a rozhodování ve prospěch 

zdraví. Využívají se různé metody práce – práce ve skupinách, scénky řízené i spontánní diskuse, videoprogramy, besedy s odborníky aj. Snažíme se 

hledat takové formy práce, kde i méně nadaní žáci pociťují úspěch.  

 Při hodnocení oceňujeme ochotu spolupracovat, otevřenost, schopnost poslouchat názory druhých i posuzovat názory vlastní, kvalitu zpracování 

zadané samostatné práce aj. 

 Výuka Vz směřuje k: 

 vnímání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených 

pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů; 

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na 

úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí; 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje; 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání 

v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví; 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, 

s volním úsilím atd.; 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, 

společenských činností atd.; 

 aktivnímu zapojování do činnosti podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci; 
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 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní 

osobnosti i osobnosti druhých lidí 

 vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkají; 

 úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 

odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství; 

 utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení 

muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 

 

  

 

 

VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ STRATEGIE  

 

 

 Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětech občanská výchova a výchova ke zdraví vedou k utváření klíčových kompetencí. 

 

 

Kompetence k učení 

 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme je na celoživotní učení. 

 Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že nejdůležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. 

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 

 Podporujeme samostatnost. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 

 Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 

 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 

 Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 

 Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vyučovací hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. 

 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 

 Učíme práci s chybou. 

 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 
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Kompetence k řešení problémů 

 

 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale výzva“). 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 

 Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 

 Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 

 V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. 

 Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a 

v sociálních vztazích. 

 Podporujeme různé formy komunikace. 

 Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořených logickými argumenty. 

 Podporujeme kritiku a sebekritiku. 

 Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 

 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

 Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování. 

 Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 

 Učíme žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“. 
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Kompetence sociální a personální 

 

 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) – volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 

kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobnostní i společné cíle. 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli). 

 

 

Kompetence občanské 

 

 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 

 Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 

 Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. 

 V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. 

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 Využíváme pomoci a zkušeností odborníků – výchovných poradců, PPP, policie. 

 Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. 

 Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. 

 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy chování“. 

 Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 

 Průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. 

 Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
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 V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 

 Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

 

 

Kompetence pracovní 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 

 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě 

jejich budoucího povolání a o volně vhodného dalšího studia. 

 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 

 Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. 

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

Žák je schopen: 

 

porozumět různým způsobům dorozumívání 

mezi lidmi 

 uvědomit si rozdíly mezi verbální a 

neverbální komunikací 

 porozumět rozdílům mezi komunikace při 

vyjadřování pravdy nebo lži 

 vyjadřování postojů k vině a nevině 

 dokázat vysvětlit hlavní význam úspěšné 

komunikace v určité situaci a prostředí 

 porozumět a vysvětlit význam aktivního 

naslouchání při komunikaci mezi lidmi 

 vysvětli pravidla dialogu 

 analyzovat nedostatky při komunikaci v 

dialogu 

 

Vztahy mezi lidmi aneb o dorozumívání 

 komunikace  

 verbální a neverbální komunikace  

 jazyk, řeč 

 milosrdná lež 

 interakce 

 smyslové orgány 

 aktivní naslouchání 

 efektivní komunikace 

 dialog a monolog 

 

 

 

Př – dorozumívání živočichů a 

rozdíly od člověka 

 

Př – anatomie a fyziologie 

hlasového, dýchacího a 

artikulačního ústrojí 

 

 

 

Ov – Sokrates 

 

 

Z – geografie Řecka 

 

 porozumět změnám ve vývoji u dítěte 

předškolního věku 

 pochopit vzájemný vztah fyzických a 

psychických změn v předškolním věku 

Změny v životě člověka 

 jemná motorika 

 vnímání, myšlení 

 paměť 

 

Čj – přísloví, J. Neruda, 

významy slov, slovní spojení 
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 umět vysvětlit socializaci jako aktivní a 

plynulý proces 

 vysvětlit význam motivace pro zdravý vývoj 

dítěte 

 vysvětlit na příkladech z praxe pojem 

kompromis ve vztazích 

 socializace, sociální role 

 rodina a sourozenecké vztahy 

 emoce 

 morálně etický vývoj 

 

Ov – sociální role, rodina 

 

 

Ov – morálka, mravní principy, 

konflikt, konfliktní situace 

 pochopit a vysvětlit význam zdravé výživy 

pro vývoj a zdraví člověka 

 pochopit souvislosti mezi historickými 

podmínkami života a stravováním člověka 

 pochopit souvislosti mezi příjmem a 

výdajem energie 

 vysvětli na čem je potřeba energie závislá a 

zhodnotit ji vzhledem k věku, pohlaví a 

aktivitě jedince 

Člověk a výživa 

 pojmy z výživy (poživatiny, potraviny, 

pochutiny, nápoje, živiny) 

 smíšená, rostlinná a živočišná strava 

 vegetariánství 

 tradice 

 jídelníček 

 energie 

 energetická spotřeba organismus 

 minerální látky a vitamíny 

 výživové návyky 

 

 

D – Hippokrates 

Př – naše tělo 

 

 

Ch – stopové prvky 

D – K. Kolumbus 

Čj – A. de Saint-Exupéry 

 

 

F – energie, jednotky energie 

Ch – minerální látky 

Př – výživové návyky, 

fungování těla 

Ov – sociální prostředí 

 

 pochopit a vysvětlit význam zdravého 

způsobu života pro dosažení tělesné i 

duševní pohody 

 analyzovat základní komponenty správného 

životního stylu 

 pochopit a odlišit bezpráví, bezohlednost a 

zbabělost od potřeby chránit druhé 

 analyzovat příčiny vedoucí k agresivitě a 

hledat možnou prevenci 

 vysvětlit rozdíly mezi škádlením a šikanou 

 porozumět projevům vandalismu a 

vulgarismu ve společnosti 
 hledat možnosti obrany proti negativnímu chování a 

možnosti ochrany hodnot ve společnosti 

Životní styl 

 životní styl 

 kondice 

 proces rozhodování 

 agrese a agresivita 

 šikanování 

 asertivní chování 

 útočník a agresor 

 kyberšikana 

 vandalismus 

 vulgarismus 

 hodnoty společnosti 

 

 

Ov – psychologie 

 

D – odboje proti bezpráví 

Čj – německá próza a poezie 

 

Z – práce s mapou (válečné 

konflikty) 

 

 

Čj – jazyk, slang, spisovná a 

nespisovná čeština 
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 pochopit a vysvětlit konzumní způsob života 

a jeho vliv na vznik zdravotních obtíží. 

 analyzovat příčiny vzniku civilizačních 

onemocnění 

 pochopit a vysvětlit pojem zdraví jako stav 

fyzické, psychické a sociální pohody 

 zhodnotit význam zdraví jako základní lidské 

hodnoty 

 vysvětlit význam kondice pro udržení a 

rozvoj tělesného zdraví člověka 

 zhodnotit význam pohybu, vyvážené stravy 

pro zdravý životní styl 

 vysvětlit význam duševní hygieny pro rozvoj 

a udržení tělesného i duševního zdraví 

 uvědomit si souvislosti mezi stresem a 

vznikem duševních onemocnění 

 pochopit význam pravidelné fyzické aktivity 

pro duševní a tělesné zdraví 

 porozumět významu sociálního zdraví pro 

celkový pocit pohody 

 vyhledávat pozitivní životní cíle 

Člověk a zdraví 

 pojmy: zdraví, nemoc 

 civilizační nemoci 

 konzumní životní styl 

 antibiotika 

 zdraví: fyzické, psychické, sociální a 

duchovní 

 WHO 

 kondice 

 vyvážená strava 

 duševní zdraví 

 stres 

 relaxace 

 mezilidské vztahy 

 závislost 

 

 

Čj – význam slov 

Z – práce s mapou (státy světa) 

Př – ovoce, zelenina, minerální 

látky, stopové prvky, vitamíny 

Ov – sociální nemoci, sociálně 

patologické jevy ve společnosti 

 

 pochopit a vysvětlit pojem zdravé a 

vyrovnané sebevědomí 

 hledat a vytvářet si pozitivní vztah k sobě 

samému 

 porozumět vlastní jedinečnosti v tomto světě 

 nalézt zdroje vlastní sebeúcty a vytvářet si 

zdravé sebevědomí 

 hledat a vytvářet si pozitivní a empatický 

vztah k druhým lidem 

 rozlišit pozitivní a empatický vztah k druhým 

lidem 

 rozlišovat mezi objektivním hodnocením 

druhých a tzv. nálepkování 

Rozvoj osobnosti 

 sebevědomí 

 autenticita 

 respekt 

 sebeúcta 

 mezilidské vztahy 

 empatie 

 tolerance 

 hodnocení druhých 

 kritérium 

 nálepkování 

 

 

F – A. Einstein 

Čj – K. Čapek a jeho dílo, volné 

psaní, hraný dialog 

 

 

 

 

Ov- náboženství, etika 

Ov – mezilidské vztahy, chování 

Ov – posuzování osobnosti, 

chyby v sociální percepci 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

 pojmenovat a vysvětlit pojem konflikt na 

konkrétních příkladech ze života 

 porozumět různým druhům konfliktů a 

způsobům jejich řešení 

 uvědomit si nejen negativní, ale i pozitivní 

důsledky konfliktů 

 rozpoznávat manipulaci a uvažovat o 

možnostech obrany proti ní 

 porozumět významu asertivní komunikace a 

jejím možnostem 

 analyzovat různé typy lidí na základě jejich 

vlastností 

 dokázat využívat asertivní pravidla jednání 

k porozumění sobě a druhým 

 diskutovat k problému a snažit se dospět ke 

společnému konsensu 

Vztahy mezi lidmi aneb o dorozumívání 

 konflikt, konfliktní situace 

 manipulace, 

 pozitivní přístup 

 asertivita 

 asertivní komunikace 

 kompromis 

 manipulace v jednání 

 skupinová pravidla 

D – válečné konflikty 

D – historický kontext vzniku 

náboženství 

 

Ov – náboženství, různé podoby 

náboženství, otázky víry 

 

 

F – T. A. Edison a jeho objevy 

F – astronomie 

 

 pochopit rozdíly mezi různými druhy 

způsobu výživy s důrazem na obsah životně 

důležitých látek 

 zhodnotit možnosti alternativního způsobu 

výživy ve vztahu k vývoji lidského 

organismu 

 porozumět příčinám a následkům 

nevhodného složení množství stravy na 

lidský organismus 

 vysvětlit svými slovy poruchy výživy s na 

Změny v životě člověka 

 školní zralost 

 šikana 

 pohlavní identita 

 dospívání 

 reprodukční zralost 

 adolescence 

 intelektový vývoj 

 abstraktní myšlení 

 ideál 

 

Čj – pohádka, volné psaní 

 

Př – tělesný vzrůst, CNS 

Ov – šikana, agresor, oběť, 

morálka, práva a povinnosti 

 

 

Př – lidský a zvířecí mozek 
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příkladech z praxe hledat možnosti nápravy a 

prevence 

 analyzovat vztah mezi psychikou člověka a 

poruchami příjmu potravy 

 paměť 

 poruchy přijmu potravy 

 emoční labilita 

 

 

Čj - antonyma 

 zhodnotit nebezpečí vlivu závislostí na 

zdraví člověka 

 vysvětlit rizika závislostí na drogách a 

navrhnout možnosti prevence 

 vysvětlit důvody braní drog 

 na konkrétních příkladech z praxe analyzovat 

příčiny vzniku problémů vlivem drogové 

závislosti 

 na konkrétních příkladech z praxe vysvětlit 

nebezpečí užívání drog včetně alkoholismu 

 znát a navrhnout možnou prevenci a obranu 

proti užívání drog 

Člověk a výživa 

 alternativní výživa 

 vegetariánství 

 veganství 

 makrobiotiku 

 podvýživa 

 obezita 

 poruchy přijmu potravy 

 mentální anorexie 

 mentální bulimie 

 

Ov – různé kultury 

 

 

 

 

 

 

M – výpočet BMI  

 

 

 pochopit význam duchovního zdraví 

 rozlišit duchovní a duševní zdraví 

 vysvětlit význam svobodného myšlení 

člověka pro jeho rozvoj a místo v tomto 

světě 

 pochopit hlavní body programu Zdraví 21 

 vysvětlit a zhodnotit význam osvěty v oblasti 

zdravotní prevence 

 pochopit a vysvětlit vzájemnou vazbu mezo 

základními principy zachování zdraví 

 rozlišit základní chyby v oblasti stravování 

 vysvětlit význam pohybu pro zdraví vývoj 

dítěte a udržení dobré kondice v dospělosti 

Životní styl 

 droga 

 narkomanie 

 závislost 

 gambling 

 doping 

 drogová závislost 

 alkoholismus 

 opiáty 

 drogy 

 závislost 

 prevence vzniku 

 nebezpečí závislostí 

 

Ov – osobní bezpečí, dopravní 

výchova 

 

 

 vytvářet a zhodnotit pozitivní vztah 

k druhým lidem 

 umět vyjádřit pochvalu druhému a dokázat 

přijmout pochvalu od druhých 

 pochopit význam a sílu slova a správně jej 

používat v hodnocení druhých 

Člověk a zdraví 

 duchovní zdraví 

 pozitivní myšlení 

 sebeúcta 

 jóga 

 

Čj  – J. Foglar 

Tv – relaxační cvičení 

Ov – Evropská unie 
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 vysvětlit a zhodnotit pozitivní hodnocení a 

jeho význam pro druhé 

 pochopit sebe sama a hledat efektivní cestu 

sebepoznání 

 zhodnotit své chování a jednání, uvědomit si 

tendence k negativním výrokům 

 zhodnotit své chování a jednáním ve vztahu 

k vlastním emocím 

 hledat efektivní způsoby ovládání vlastních 

emocí 

 svoboda 

 duševní hygiena 

 zdraví 

 Zdraví 21 

 osvěta 

Z – práce s mapou (státy EU) 

 

Př – složení stravy, pohybová 

soustava 

Hv - muzikoterapie 

 

  Rozvoj osobnosti 

 hodnocení druhých 

 pochvala 

 ocenění 

 hodnocení druhých 

 pozitivní druhých 

 sebehodnocení 

 sebepoznání 

 sebeovládání 

 emoce 

 rozvoj osobnosti 

 

Čj – komunikace, význam slova 

Hv – písně J. Nohavica 

F – lodní šroub 

 

M – geometrie 

 

 

 

Ov – dopravní výchova, emoce 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák je schopen: 

 
    

 vysvětlit pojem empatie a její význam 

v mezilidské komunikaci 

 pochopit pravidla empatické reakce a 

uplatnit je v komunikaci s druhým člověkem 

 využívat empatické naslouchání k pochopení 

a respektování druhého 

 analyzovat rozdíly mezi samostatnou prací a 

spoluprací 

 hodnotit výhody spolupráce a rozvíjet 

sociální dovednosti ve spolupráci s ostatními 

 uvědomovat si význam efektivní komunikace 

v kooperaci s ostatními 

 dokázat analyzovat rozdíly mezi různými 

podobami lásky 

 pochopit a dokázat vysvětlit rozdíly mezi 

láskou a přátelstvím 

 zaujímat pozitivní postoj k opravdovému 

přátelství a oceňovat jeho hodnotu 

 dokázat rozlišit rodinu primární a rodinu 

rozšířenou 

 chápat rozdíly mezi monogamním a 

polygamním manželským vztahem 

 rozlišovat funkční a dysfunkční rodinu 

 vysvětlit, komu a proč důvěřujeme v okruhu 

svých blízkých 

Vztahy mezi lidmi aneb o dorozumívání 

 empatie 

 empatická reakce 

 empatické naslouchání 

 efektivní komunikace k pochopení a 

respektování druhého 

 kooperace 

 spolupráce 

 týmová práce 

 heraldika 

 erb 

 znak 

 láska 

 přátelství 

 podoby lásky 

 mezilidské vztahy 

 zákon o rodině 

 rodina 

 příbuzenské vztahy 

 primární a rozšířená rodina 

 monogamie a polygamie 

 funkční a dysfunkční rodina 

 

 

Z – geografie Číny a její kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – šlechtické erby a jejich 

význam 

 

Př – hormony 

 

 

 

 

Ov – rodina, právní systém, 

legislativa 

Hv – písně V. Mišíka, láska 

v moderní a klasické hudbě 

 

M – statistika, čtení a grafické 

zobrazení údajů (tabulky, 
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grafy) 

Ov – zákon o rodině, Úmluva o 

právech dítěte, Listina 

základních práv a svobod 

Hv – Mozart a jeho život 

 na příkladech z života vysvětlit význam 

kvalitních mezilidských vztahů a možnosti 

jejich vytváření 

 zhodnotit význam pozitivního vztahu 

k rodičům ve vývoji jedince 

 pochopit význam rozvíjení vztahu 

s vrstevníky v procesu vytváření vlastní 

osobnosti 

 dokázat reflektovat své chování a jednání a 

uvědomit si rizika nesprávného 

sebehodnocení 

Změny v životě člověka 

 adolescence 

 morální postoje 

 konflikty v rodině 

 vrstevnické vztahy 

 partnerské vztahy 

 sebepojetí 

 sebereflexe 

 sebehodnocení 

 

 

 

Ov -  kultura a subkultura, 

komunikace 

 

 

 

 

 analyzovat příčiny nevhodných stravovacích 

návyků nebo zlozvyků a pokusit se o jejich 

nápravu 

 využít znalosti o zdravé výživě k návykům 

pro správné stravování 

 pochopit příčiny vzniku onemocnění 

z nadměrného přísunu tuků, cukrů a soli 

 analyzovat a zhodnotit možnosti ochrany 

organismu před civilizačními onemocněními 

 

Člověk a výživa 

 stravovací návyky 

 zlozvyk 

 pitný režim 

 vláknina 

 úprava pokrmů 

 

Čj – přísloví, rčení 

M – procenta 

Př – hygiena 

Z – Indie a její historie 

M – statistika 

Př – druhy ovoce 

Ch – jednoduché a složité cukry, 

sůl 

 

 

 vysvětlit možnosti řešení neúspěchu a 

problémů v životě bez závislosti na drogách 

 porozumět rizikům závislosti na alkoholu a 

nikotinu 

 znát a prakticky využít různé způsoby 

odmítnuté drogy 

Životní styl 

 alkohol 

 alkoholismus 

 tabakismus 

 pasivní kouření 

 druhy drog 

 drogová závislost 

 

 

 

Př – anatomie a fyziologie 

člověka, vnitřní orgány 

Ch – chemické vzorce 

 

 



 

 

295 

 

 pochopit význam adekvátního pohybu pro 

kvalitu života 

 pochopit vztah mezi správným držením těla, 

dýcháním a fyziologickou funkcí páteře 

 pochopit souvislost mezi ideální váhou a 

fyzickou kondicí 

 rozlišit zdravé a nezdravé způsoby snižování 

nadváhy z pohledu zdraví 

Člověk a zdraví 

 zdraví a pohyb 

 pohybový režim 

 pravidla bezpečnosti 

 správné držení těla¨ 

 správné sezení 

 svalová nerovnováha 

 nadváha 

 BMI 

 

Tv– různé druhy pohybu, sport 

F – pohyb a energetický výdej, 

příjem 

Př – kostra, svalstvo 

F – rovnováha, zvedání páky 

 

M – výpočet BMI 

 

F – zákon o zachování energie 

 

 

 Hledat efektivní způsoby zvládání 

problémových situací 

 Pochopit význam plánování v životě člověka 

a stanovit si blízké i vzdálené osobní cíle 

 Pochopit význam plánování v životě a 

rozhodování o budoucnosti a budoucím 

povolání 

 Pochopit a zhodnotit vývoj a změnu 

hodnotového systému v průběhu vlastního 

života 

Rozvoj osobnosti 

 Problémová situace 

 Linka bezpečí 

 osobní cíl 

 plánování 

 učení a práce 

 vzdělávací soustava 

 hodnotový systém 

 vývoj člověka 

 

 

Ov – řešení problémů 

 

F – vakuum 

D, Ov – prezidenti 

Ov – volba prezidenta, jeho role 

a pravomoci ve státě 

Čj – V. Havel a jeho dílo  

 

Ov – etika, mravní zásady 

Z – oblasti válečných konfliktů 

D – historický kontext válek 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák je schopen:     

 znát a rozlišovat svá práva a povinnosti 

 uvědomovat si hranice svých práv a 

respektovat práva druhých lidí 

 uvědomovat si důvody a důsledky dětské 

práce 

  hledat postupy, jak pomoci druhému, který 

ztratil blízkého člověka, a dokázat nabídnout 

pomoc přiměřeně k věku 

 porozumět pojmu handicap a dokázat 

vysvětlit na příkladech z praxe 

 znát pomoci lidem se zdravotním postižením 

 porozumět různým druhům hodnot 

vrstevnických skupin a dokázat vysvětlit své 

role v určité skupině 

 znát pravidla pozitivního fungování skupiny 

 chápat význam skupinové dynamiky a svou 

roli při efektivním fungování skupiny 

Vztahy mezi lidmi aneb o dorozumívání 

 právo a povinnost 

 Úmluva o právech dítěte 

 Listina základních práv a svobod 

 Fairtrade 

 instituce chránící liská práva (UNICEF, 

ADRA, Člověk v tísni) 

 smrt a etika 

 handicap 

 zdravotní postižení 

 skupina a role 

 skupinová dynamika 

 vrstevnická skupina 

 skupinová pravidla 

 

 

Ov – Úmluva o právech dítěte, 

organizace na ochranu dětí 

 

 

Z – geografické poznatky o Asii 

 

 

 

 

 

M – práce se statistikami 

Př – genetika a délka života 

 

Ov – skupiny, skupinová 

dynamika 

Čj – A. Dumas, K. Poláček 

 

 

 

 vysvětlit známé pojmy z oblasti sexuální 

výchovy 

 dát tyto pojmy do souvislosti s celkovým 

vývojem jedince v období dospívání 

 

Změny v životě člověka 

 sexualita 

 partnerská láska 

 pohlaví - muž a žena 

 

 

Př – pohlavní ústrojí muže a 

ženy 

 

 

 vysvětlit význam diety při léčbě některých 

chorob 

Člověk a výživa 

 civilizační choroby 
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 rozeznat zdravotní nezávadnost a kvalitu 

potravin 

 pokusit se dbát při stravování na jakost 

potravin, jejich složení a hygienu potravin 

 vysvětlit na příkladech z praxe nebezpečí 

jednostranné výživy 

 rozeznat klamavou reklamu a navrhnout 

možnosti obrany proti reklamě 

 dieta 

 ekologie 

 výživová hodnota 

 jednostranná výživa 

 fast food 

 reklama 

 klamavá reklama 

Z – místa znečištění prostředí a 

vliv na potraviny 

Př – biologie člověka 

ENV – ohrožené ekosystémy 

Ch – cizorodé látky v potravě 

EGS – poznáváme Evropu a 

svět, stravovací zvláštnosti 

MV – škodlivost reklamy 

 porozumět ideálu úspěšnosti člověka bez 

užívání léků a drog 

 porozumět významu osobního bezpečí 

člověka a vysvětlit možnosti a meze 

riskování v životě 

 

Životní styl 

 druhy drog 

 drogová závislost 

 fobie a strach 

 osobní bezpečí 

 

 

D – historie obchodních stezek 

Čj – M. Twain a jeho dílo 

 

Ov – dopravní výchova 

 

 pochopit souvislosti mezi životosprávou a 

zdravím 

 na příkladech vysvětlit rizika nedostatku 

spánku pro celkový zdravotní stav člověka 

 znát zásady správného režimu dne a 

aplikovat je na vlastní režim dne 

 rozlišit základní členění dne na pracovní, 

volnou a spánkovou část 

Člověk a zdraví 

 životospráva 

 režim dne 

 únava a spánek 

 duševní hygiena 

 biorytmus 

 

Př – fyziologie člověka 

Ch – chemické vzorce 

Př – anatomie a fyziologie 

orgánů v lidském těle 

Čj - báseň 

 

 pochopit význam morálky a morálního 

chování pro lidský rozměr společnosti 

 využívat principy ve svém chování a jednání 

– jednat podle vlastního svědomí 

 hledat efektivní způsoby řešení 

v mezilidských vztazích 

 pochopit význam prosociálního chování pro 

poskytování sociální opory a pomoci 

potřebným 

Rozvoj osobnosti 

 etika 

 morálka 

 morální principy 

 svědomí 

 řešení problémů mezilidské vztahy 

 prosociální chování 

 sociální opora 

 altruismus 

 solidarita 

 

 

Ov – morálka, dilemata 

Čj – K. Čapek a jeho dílo 

 

 

D – války 

 

 

Ov – humanitární pomoc, 

altruismus 

Z – místa kam se posílá 

humanitární pomoc 
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2. STUPEŇ – VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 

NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:   PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 

 Vyučovací předmět pracovní činnosti je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. 

 

 Výše jmenovaný vyučovací předmět volně navazuje na cíle a obsah vyučovacího předmětu pracovní činnosti realizovaného v 1. – 5. ročníku. 

Vychází tak z žákovských výstupů, které si žáci na 1. stupni osvojili. Žáci si v 6. – 9. roč. v rámci tohoto předmětu osvojují znalosti a dovednosti, které 

mohou v budoucnosti využít v praktickém životě. Učí se zvládat jednoduché pracovní postupy při práci v domácnosti, ať při přípravě pokrmů, tak při 

drobné domácí údržbě, dále si pak osvojují některé jednoduché postupy při práci na zahradě nebo s technickým materiálem. V 8. a 9. ročníku si vytvářejí 

prvotní představy o svém budoucím uplatnění ve společnosti.  

 

 Pracovní činnosti též zahrnují část některých tematických okruhů průřezových témat, a to zejména osobní a sociální výchovy, environmentální 

výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Nejčastěji používané metody a formy práce jsou založeny především na 

mezižákovské spolupráci v rámci minitýmů (2 – 6 osob), kdy žáci mohou prokázat právě schopnost týmové spolupráce.  

 

 Hodnocení žáků pak především sleduje jejich schopnost využít získané teoretické znalosti v praktických situacích s ohledem k jejich manuálním 

schopnostem a dovednostem. Při hodnocení je též přihlíženo k aktivitě a míře zapojení žáků při vykonávání různých úkolů.  

 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Kompetence k učení 

 

 Vedeme  žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. 

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 

 Podporujeme samostatnost a tvořivost. 

 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 

 Ve výuce se zaměřujeme dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 

 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
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 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

 Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů. 

 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“). 

 Na modelových příkladech učíme žáky užívat různé algoritmy řešení problémů. 

 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.. 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 

 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 

 Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 

 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí 

     mimo školu.  

 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky. 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.  

 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 

 Volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a 

učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 

 Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 

nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme společně dohodnutá pravidla. 
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Kompetence občanské 

 

 Vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti 

zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. 

 Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 

 Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 

 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 

 Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 

 Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 

 Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 

 Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“. 

 V rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. 

 Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 

 Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. 

 Respektujeme osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme 

se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 

 

Kompetence pracovní 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 

zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. 

 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na 

nové pracovní podmínky. 

 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme 

představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 

 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 

 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 

 Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i 

širší veřejností. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 6. 

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

na zahradě při pěstování zeleniny 

 používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu 

 sklizeň a uskladnění 

     zeleniny 

Př - rostliny Zahradnické nářadí 

Samostatná a skupinová 

práce 

 ovládá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 

 ovládá základní postupy při přípravě 

pokrmů a dovede připravit jednoduchý 

pokrm v souladu se zásadami zdravé 

výživy. 

 základní vybavení kuchyně – nástroje a 

spotřebiče, manipulace s nimi při 

současném dodržování pořádku a čistoty 

v souladu s bezpečností práce 

 základní postupy při přípravě pokrmů 

 Kuchyňské nářadí a 

spotřebiče 

Předměty pro stolování 

Knihy (kuchařky) 

 zvládá základní dovednosti v práci 

s technickým materiálem 

 ovládá jednoduché pracovní operace a 

postupy a dodržuje technologickou kázeň 

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 

výběrem materiálu 

 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci 

 

 měření a rýsování 

 řezání a stříhání 

 spojování lepením 

 povrchová úprava 

 grafická komunikace – technický náčrt 

 

M - geometrie Základní dílenské nářadí 

 

 orientuje se ve vztahu rostlin a zdraví 

člověka 

 

 podmínky a zásady pěstování zeleniny 

 rozdělení zeleniny 

 ochrana zeleniny před škůdci 

 osivo a sadba 

 osevní plán 

Př - rostliny Atlasy rostlin 
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 zvládá bezpečné a správné zacházení 

s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 

včetně údržby 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost a 

je schopen řídit pracovní proces 

 

 údržba a úklid domácnosti 

 odpad a jeho ekologická likvidace 

ENV -  výchova ke zdraví,vztah 

člověka k životnímu prostředí 

Domácí spotřebiče 

Čistící prostředky 

 

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

na zahradě při pěstování zeleniny 

 organizuje a plánuje svoji činnost 

 dodržuje zásady hygieny a zásady 

bezpečnosti práce 

 

 příprava záhonů – půda a její zpracování 

 osivo, sadba 

 podmínky a zásady pěstování vybraných 

druhů zeleniny 

Př- rostliny Zahradnické nářadí 

Skupinová práce 

 ovládá základní postupy při přípravě 

pokrmů a dovede připravit jednoduché 

pokrmy 

 ovládá základní principy stolování a obsluhy 

stolu ve společnosti 

 umí poskytnout první pomoc při úraze 

v kuchyni 

 je schopen účinné práce ve skupině 

 základní způsoby tepelné úpravy 

 základní postupy při přípravě pokrmů 

 jednoduché prostírání 

 obsluha a chování u stolu 

 první pomoc při úraze v kuchyni 

Ov – zásady chování 

Př – biologie člověka 

OSV - Jak se správně chovat v 

kuchyni 

Kuchyňské nádobí a 

nářadí 

Lékárnička 

Samostatná a skupinová 

práce 

 

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

na zahradě a při pěstování rostlin 

 výživa rostlin 

 ochrana rostlin a půdy 

 pěstování a sklizeň vybraných druhů 

zeleniny 

Př - rostliny Zahradnické nářadí 

Chemický postřik a 

hnojivo 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 7. 

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

na zahradě při pěstování ovoce a zeleniny 

 sklizeň a uskladnění ovoce 

 posklizňové ošetření půdy 

 výsadba ovocných rostlin 

Př - rostliny Zahradnické nářadí 

Samostatná a skupinová 

práce 

 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. 

 ovládá základní postupy pří přípravě 

pokrmů, dovede připravit jednoduchý 

pokrm v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

 je schopen komunikace a spolupráce 

v pracovní skupině 

 způsoby tepelného zpracování ovoce 

 základní postupy při přípravě pokrmů 

 manipulace s domácími spotřebiči při 

současném dodržování zásad pořádku a 

čistoty v souladu s bezpečností práce 

OSV Domácí spotřebiče 

Kuchyňské nářadí 

Skupinová práce 

 pracuje podle návodu a uživatelsky se 

orientuje v technické dokumentaci 

 ovládá jednoduché pracovní operace a 

postupy a dodržuje technologickou kázeň 

 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 zvládá základní dovednosti při práci s 

technickým materiálem 

 vlastnosti materiálu a užití v praxi 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro 

ruční opracování 

 grafická komunikace – technické náčrty a 

výkresy 

 lidové tradice  

M  – geometrie 

F – vlastnosti látek 

Rýsovací potřeby 

Základní dílenské nářadí 

 orientuje se v problematice ovocných 

rostlin 

 zvládá základní znalosti o způsobu 

pěstování těchto rostlin 

 rozdělení ovocných rostlin 

 podmínky a zásady pěstování ovocných 

rostlin 

 rozmnožování ovocných rostlin (očkování, 

roubování) 

 ochrana ovocných rostlin 

Př - rostliny  

Ch – chemické látky 

Atlas ovocných rostlin 

Roubování 
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 zvládá bezpečné a správné zacházení 

s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 

včetně jeho údržby 

 organizuje a plánuje svoji činnost a je 

schopen řídit pracovní proces s ohledem na 

získané informace 

 dodržuje technologickou kázeň 

 poskytne pomoc při úraze způsobeným 

kuchyňským nářadím, el. proudem 

 poučení o materiálech v domácnosti 

 praktické činnosti spojené s údržbou 

domácnosti 

 výběr a nákup potravin – jejich uskladnění 

 typy prostírání 

 obsluha a chování u stolu 

 první pomoc při úrazech v kuchyni 

Př - biologie člověka 

OSV 

Běžné kuchyňské 

vybavení Samostatná a 

skupinová práce 

 

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

v ovocnářské zahradě při pěstování ovoce 

 správně zachází s pomůckami a nářadím 

včetně údržby 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

 roubování a očkování ovocných rostlin 

 řez ovocných rostlin 

 výsadba ovocných rostlin 

 ochrana ovocných rostlin 

 výživa ovocných rostlin 

 

Př - rostliny  

Ch – chemické látky 

Sadařské nářadí 

Hnojivo Chemický 

postřik 

 ovládá základní postupy při přípravě 

jednoduchých pokrmů – studených, teplých 

 příprava pokrmu s využitím pěstovaných 

druhů ovoce 

 využití základních postupů při přípravě 

pokrmu z ovoce 

 Kuchyňské nářadí 

Skupinová práce 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 8. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
Pozn. 

žák: 

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

na zahradě 

 správně zachází s pomůckami a nářadím 

včetně údržby 

 zpracování půdy na zahradě a rytí 

 sklizeň okopanin 

 zakládání kompostu 

Př - rostliny Zahradnické nářadí 

Samostatná a skupinová 

práce 

 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 ovládá základní postupy při přípravě 

pokrmů v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

 skupiny potravin 

 úprava pokrmů za studena 

 základní způsoby tepelné úpravy 

 hodnocení některých druhů ovoce a 

zeleniny pro použití v kuchyni 

 Domácí spotřebiče 

Kuchyňské nádobí a 

nářadí 

Skupinová práce 

 zvládá jednoduché postupy práce při 

manipulaci s přírodními materiály a 

okrasnými květinami 

 orientuje se v problematice vztahu rostlin, 

prostředí a zdraví člověka 

 květiny v interiéru  

 ikebana 

 aranžování do vázy a misky 

 aranžování suchých rostlin 

Př - rostliny  

 umí provést jednoduché operace platebního 

styku a domácího účetnictví 

 dokáže se orientovat v návodu k obsluze 

běžných spotřebičů používaných 

v domácnosti 

 umí provést drobnou domácí údržbu 

 zná pravidla pomoci při úraze elektrickým 

proudem 

 rozpočet domácnosti 

 příjmy, výdaje, platby, úspory, hotovostní a 

bezhotovostní platební styk 

 údržba a úklid v domácnosti (prostředky, 

postupy, ekonomika) 

 elektrické spotřebiče – funkce, užití, 

ovládání, bezpečnost provozu, ekonomika 

provozu, ochrana a údržba) 

 nebezpečí úrazu el. proudem 

F – elektro 

M – ekonomické výpočty 

Drobné domácí 

spotřebiče 

Ekonomická 

dokumentace 

Samostatná práce 
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 ovládá základní principy stolování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

 ovládá základní zásady slušného chování 

ve společnosti 

 slavnostní prostírání v rodině dle události 

 obsluha a chování u stolu 

 zdobné prvky a květiny na stole 

 zásady chování v dopravních prostředcích a 

na veřejných místech 

Ov, Rv – stolování, zásady 

slušného chování 

 

 ovládá jednoduché pracovní operace a 

postupy a dodržuje technologickou kázeň 

 řeší jednoduché technické úkoly  

 uživatelsky pracuje s technickou 

dokumentací 

 tvorba technické dokumentace – zásady 

 čtení jednoduchého technického výkresu 

M – geometrie  

 zvládá jednoduché pracovní postupy práce 

při pěstování okopanin a okrasných rostlin 

 správně zachází s pomůckami a nářadím 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 výsadba okrasných rostlin 

 řez okrasných rostlin 

 výživa okrasných rostlin 

 pěstování okopanin – výsadba 

PŘ - rostliny 

 

 má konkrétní představu o základech 

pracovních činností ve vybraných oblastech 

 je schopen posoudit své možnosti v oblasti 

profesní orientace 

 zná práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

 umí posoudit výrobek z hlediska kvality a 

funkčnosti 

 má nejzákladnější představu o podmínkách 

a možnostech drobného podnikání 

 orientuje se v nabídce pracovních 

příležitostí u nás i v zahraničí 

 volba profesní orientace 

 požadavky na klasifikaci, zdraví a uchazeče 

v souvislosti se zvoleným povoláním 

 charakteristické znaky lidské práce – 

pracovní činnosti, pracovní prostředky, 

pracoviště,  

 nejčastější formy podnikání 

 drobné a soukromé podnikání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 9. 

 

 

Očekávané výstupy 

 

 

Učivo  
Mezipředmětové vztahy, průřezová 

témata 
Pozn. 

žák: 

 zvládá pracovní postupy při práci zahradě 

 správně zachází s pomůckami a nářadím 

včetně údržby 

 organizuje a plánuje svoji činnost 

 dodržuje bezpečnost práce a technologickou 

kázeň 

 sklizeň a způsoby uskladnění plodů 

ovocných rostlin 

 sklizeň a uskladnění podzimních druhů 

zeleniny 

 zazimování okrasných a ovocných 

dřevin 

Př – rostliny 

OSV 

Zahradnické nářadí 

Samostatná a skupinová 

práce 

 používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 ovládá obecné postupy při přípravě pokrmu 

a dovede takové pokrmy i připravit 

 konzervování základních druhů ovoce a 

zeleniny 

 příprava pokrmů z podzimních darů 

zahrady 

 Inventář školní kuchyňky 

Konzervační prostředky 

 

 zvládá základní znalosti o chovu chovných 

zvířat 

 dovede uvědoměle zvážit zavedení chovu 

zvířat v domácnosti, též ve vztahu 

k jednotlivým členům domácnosti 

 chov zvířat v domácnosti 

 podmínky pro chov 

 hygiena a bezpečnost chovu 

 první pomoc při úraze způsobeném 

domácím zvířetem 

Př - živočichové Chov domácích zvířat 

 dokáže provést jednoduché operace 

platebního styku a domácího účetnictví 

 projevuje uživatelské dovednosti a zvládá 

jednoduché pracovní postupy pří základních 

činnostech v domácnosti 

 orientuje je se v návodech k obsluze 

běžných spotřebičů používaných 

 finance a provoz domácnosti 

 drobná technická domácí údržba 

 poskytnutí první pomoci při úrazech 

v domácnosti 

F – elektro 

Př – biologie člověka 

OSV -  práce se spotřebiči poskytnutí 

první pomoci 

Domácí spotřebiče 

Skupinová práce 
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v domácnosti 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost a 

je schopen řídit pracovní proces s ohledem 

na získané informace a individuální činnosti 

 ovládá základní principy stolování a 

obsluhu u stolu ve společnosti 

 ovládá základní zásady slušného chování ve 

společnosti 

 chování v restauraci – objednání jídla, 

placení 

 způsoby chování na veřejných místech, 

při návštěvách… 

Rv, Ov – zásady slušného chování Příručky o chování 

 

 ovládá pracovní postupy a dodržuje 

technologickou kázeň 

 řeší technické úkoly dle zadaných 

požadavků 

 pracuje s technickou dokumentací 

 čtení technického výkresu 

 tvorba vlastního technického výkresu 

 vybavení a uspořádání bytu 

M - geometrie Rýsovací potřeby 

Samostatná práce 

 umí využívat květiny v interiérech 

 orientuje se v problematice vztahu rostlin a 

zdraví člověka 

 chápe význam okrasných rostlin ve vztahu 

k životnímu prostředí 

 vnímá estetické kvality prostředí 

 uvědomuje si přírodní a sociální prostředí 

jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních 

a uměleckých hodnot 

 pěstování vybraných druhů okrasných 

dřevin a květin 

 netradiční způsoby pěstování 

pokojových rostlin 

 řez, vazba, úprava květin živých i 

suchých 

Př – rostliny 

ENV - vztah člověka k životnímu 

prostředí 

Odborná literatura 

Zahradnické pomůcky 

Samostatná a skupinová 

práce 

Botanická zahrada - 

exkurze 
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 chápe význam různých profesí ve vztahu 

k životnímu prostředí 

 má nejzákladnější představy o podmínkách 

a možnostech drobného podnikání 

 umí vytvořit jednoduchý záměr či projekt 

pro drobné podnikání na základě získaných 

představ a na základě právních a 

ekonomických informací 

 umí posoudit finální výrobek z hlediska 

kvality, funkčnosti, náročnosti, z hlediska 

ekonomických, ekologických, energetických 

a jiných kritérií 

 volba profesní orientace – osobní 

vlastnosti, schopnosti, sebehodnocení, 

práce s profesními informacemi 

 způsob hledání zaměstnání 

 nejčastější formy podnikání 

 zisk informací a poradenská služba 

Rv, Ov – volba povolání Odborná literatury 
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ŠVP ZV ZŠ KOKONÍN PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 1. – 9. ROČNÍK 

 

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH  TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 

 

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Očekávané výstupy 

 

Realizováno ve výuce 

vzdělávací oblasti/oboru 

Realizováno v rámci  

školního projektu 

Realizováno v ostatních 

aktivitách školy 

žák: 

 uvědomuje si vlastní jednání a jeho 

důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na 

vytváření dobrých mezilidských vztahů 

v kolektivu, je schopen seberegulace 

 uvědomuje si rozdílnost názorů, přístupů 

k řešení problémů a jejich hodnotu 

 rozlišuje škodlivé způsoby chování a 

sociálně patologické jevy 

 rozvíjí empatii, respekt, podporu a pomoc 

druhým lidem  

 je schopen diskutovat o problémech, které 

se týkají jeho i jeho okolí; podílí se na 

hledání a realizaci řešení problémů 

 

Čj 1. – 5. 

Prv 1. – 3. 

Čl. a jeho svět 4. + 5. 

 

Člověk ve společnosti  

6. – 9. 

 

D , Z 6. – 9. 

M a její aplikace 1. – 5. 

 

 

 

Řád školy 1. – 9. 

 

Řád třídy 1. – 9. 

 

Řád skupiny 1. – 9. 

 

Pravidla třídy 

 uvědomuje si sebe sama, respektuje názory 

ostatních na své jednání 

 je schopen zdravého a vyrovnaného 

sebepojetí, sebekontroly a sebeovládání 

 je schopen účinné spolupráce ve skupině 

 zvládá situace soutěže a konkurence 

 

Dv 

OSV – volitelný 

 

Člověk ve společnosti  

6. – 9. 

M a její aplikace 1- 5 

 

Cvičení v přírodě 1. – 9. 

 

Sportovní den 1. – 9. 

Vrkiáda – 1.-5. -Vrkoslavice 

 

 je schopen sebekontroly, seberegulace ve 

známém i cizím prostředí  

 respektuje hodnoty zvyků a tradic  

 

Prv 1. – 3. 

Čl. a jeho svět 4. + 5. 

 

Dě , Ze 6. – 9. 

M a její aplikace 1 – 5 

 

 

 

 



 

 

311 

 

 je schopen rozpoznat signály řeči těla, 

rozvíjí pozorování a empatii 

 je schopen rozpoznat agresi 

Dv   

 uplatňuje bezpečné způsoby chování 

v silničním provozu v roli chodce a cyklisty 

 splňuje požadavky pro získání průkazu 

cyklisty. 

Dopravní výchova: 

bezpečnost na silnici a první 

pomoc 3. – 5. 

  

Chování na školních a 

mimoškolních akcích 

 je si vědom vlastní odpovědnosti za kvalitu 

svého okolí 

Prv 1. – 3. 

Čl. a jeho svět 4. + 5. 

Př 6., 7., 9. 

Ze 6. -9. 

Ekologicky zaměřené projekty 

Dny Země  

 

 uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události 

 

  Cvičné poplachy a nácviky 

v rámci BOZP 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 

související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

 vysvětlí význam péče o zdraví a prevence 

chorob, rozlišuje vybrané choroby  

 zvládá jednoduché úkony první pomoci, je 

schopen zajistit lékařskou pomoc a popsat 

zdravotní problémy 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 

zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

 

 

Člověk a jeho svět 4. – 5.  

 

Člověk a zdraví 6.,7. 

 

Přírodopis 8. 

 

M a její aplikace 1 - 5 

 

 

Zdravý zoubek 3., 8. 

 

 

 

 

 

 

 využívá každodenní verbální a neverbální 

komunikaci jako nástroj jednání v různých 

situacích ve vztahu k druhým 

 komunikuje výstižně, kultivovaně, využívá 

vhodné jazykové prostředky pro danou 

situaci 

 zapojuje se do diskuse, je schopen diskusi 

Jazyk a jazyková komunikace 

1. -9. 

Další cizí jazyk 7.-9. 

 

Člověk ve společnosti  

6. – 9. 

M a její aplikace  1. –5. 

 

. 
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řídit 

 

 uplatňuje kreativitu a originalitu, je schopen 

empatie 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem 

Člověk a společnost 

 

 

 

 

 

 dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně 

se vyjádřit podle pocitů a nálad na základě 

citového prožitku  

 ovládá prezentaci vlastní tvorby před 

spolužáky 

  je schopen hodnotit, obhájit a zdůvodnit 

vlastní uměleckou výpověď 

 uvědomuje si vztahy vlastního těla a 

prostoru (fáze pohybu, tanec, sport, 

pantomima, gesta…) 

 objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na 

svět kolem sebe skrze vlastní kreativní 

činnost 

 dokáže se správně chovat při návštěvě  

kulturní společenské akce 

 

Umění a kultura – Vv, Hv Dv 

M a její aplikace 1 – 5 

 

 

 

 

Sportovně a kulturně zaměřené 

projektové činnosti: 

Sportovní den 1. – 9. 

 

 

„Mládež a kultura“ 

 

 

školní akademie 

 

kulturní vystoupení žáků školy 

Pěvecká soutěž O ptáčka 

Vrkáčka /Vrkoslavice/ 

 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

a je schopen řídit pracovní proces s ohledem 

na získané informace 

 je schopen posoudit své možnosti v oblasti 

profesní orientace 

 je schopen komunikace a spolupráce 

v pracovní skupině 

 

Pracovní  + praktické činnosti 

1. – 9. 

M a její aplikace 1 - 5 

 

Sportovní den 1. – 9. 

 

Příprava na volbu povolání 

 je schopen používat komunikační nástroje 

internetu 

 

Informatika 

5. – 6. 

  

 

 



 

 

313 

 

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Realizováno ve výuce 

vzdělávací oblasti/oboru 

Realizováno v rámci  

školního projektu 

Realizováno v ostatních 

aktivitách školy 

žák: 

 aktivně se zapojuje do každodenního života 

školy, spoluvytváří demokratickou 

atmosféru třídy, podílí se na rozhodnutích 

skupiny, je schopen vlastní odpovědnosti za 

tato rozhodnutí a uvědomuje si jejich 

důsledky 

 chápe význam řádu, pravidel a zákonů, 

přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva druhých lidí, posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod, přijímá 

odpovědnost za své postoje a činy 

 je ohleduplný a ochoten pomáhat zejména 

slabším 

 uplatňuje zásady slušné komunikace,  

asertivního jednání, je schopen kompromisu 

M a její aplikace 1 – 5   

Řád školy 1. – 9. 

 

Řád třídy 1. – 9. 

 

Řád skupiny 1. – 9. 

 

 

 jmenuje nejdůležitější regionální a státní 

správní orgány a instituce  

Prv 1. – 3. 

Člověk a jeho svět 4. – 5. 

Z 6. – 9. 

D 6. – 9. 

  

 respektuje kulturní, etnické a jiné odlišnosti Člověk a jeho svět 4. – 5. 

Z 6. – 9. 

Další cizí jazyk 7.-9. 

Spolupráce s nadací  při ČT 

Člověk v tísni/Vrkoslavice/ 

 

 

 objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich používání 

Člověk a jeho svět 4. – 5.  

Z 6. – 9. 

D 6. – 9. 

 

 

 

 rozlišuje projevy vlastenectví od 

nacionalismu 

 rozpozná klady a nedostatky  

demokratických systémů 

 

Člověk ve společnosti 

6. - 9. 

 

Z 6. – 9. 
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 objasní vznik totalitních systémů, příčiny 

jejich nastolení v širších ekonomických a 

politických souvislostech a důsledek jejich 

existence pro svět, rozpozná ničivé síly 

totalitarismu 

 na konkrétních příkladech objasní pojmy 

fašismus, nacismus, rasismus, 

antisemitismus, rozpozná jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv; je 

schopen poznávat a tolerovat odlišnosti 

jiných sociokulturních skupin 

(národnostních, etnických, náboženských, 

sociálních) 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev a 

objasní vliv výsledků voleb v každodenním 

životě občanů 

 

D 6. – 9. 

 

 

 objasní význam duševního vlastnictví, 

rozpozná nelegální manipulaci s duševním 

vlastnictvím 

 

Informatika 

  

 pozná a dovede reprodukovat symboly své 

země, jmenuje významné představitele 

národní kultury 

Čj 3. 

Prv 3. 

Vv + Hv 

  

 orientuje se v trestně právní problematice 

související s návykovými látkami, 

sexuálním chováním, s bezpečností 

silničního provozu 

Člověk a zdraví 

6.+7. 

 

Člověk ve společnosti 

6. – 9. 

 

  

Chování na školních a 

mimoškolních akcích 
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3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Realizováno ve výuce 

vzdělávací oblasti/oboru 

Realizováno v rámci  

školního projektu 

Realizováno v ostatních 

aktivitách školy 

žák: 

 orientuje se v globálních problémech 

souvisejících se zdravím 

 zhodnotí význam sportu pro vzájemné 

porozumění a přátelství mezi lidmi 

různých národů a národností 

 

Z 6. – 9. 

 

Sportovní den 1. – 9. 

 

Výjezdy žáků do zahraničí 

(sportovní setkání) 

 využívá své vlastní zkušenosti a poznatky  

pro poznávání jiných národů 

Člověk a jeho svět   4. – 5. 

Z 6. – 9. 

Národní den 1. – 9. 

Praha 8. ročník 

 

Výjezdy žáků  do zahraničí 

 prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 

 objasní strukturu a funkci mezinárodních a 

nevládních organizací, jejich vliv na 

řešení problémů v oblasti humanitární, 

politické, sociální, ekonomické, kulturní a 

dodržování lidských práv; zaujímá aktivní 

postoj v obhajování a dodržování lidských 

práv 

 srovnává projevy kultury v evropském a 

globálním kontextu, hodnotí společné 

znaky a odlišnosti, projevuje pozitivní 

postoj ke kulturní rozmanitosti a 

k tradičním evropským hodnotám  

 zhodnotí význam začlenění České 

republiky do integračního procesu a chápe 

význam zachování národních tradic 

v evropském kontextu 

 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace  

Další cizí jazyk 7.-9. 

 

 

Z 6. – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 8. ročník 

 

Výjezdy žáků do zahraničí 

 vyjadřuje vlastní úsudky a postoje 

k určitým jevům a skutečnostem 

 Využívá český jazyk  ke zpracování 

.  

Jazyk a jazyková komunikace 

M a její aplikace 1 – 5 
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informací a prezentaci postojů a názorů a 

k osvojování  cizích jazyků 

Další cizí jazyk 7.-9. 

 

 samostatně vyhledává a zpracovává 

internetové informace o zemích Evropy a 

světa 

 orientuje se v nabídce vzdělávacích, 

pracovních, kulturních a zájmových 

příležitostí 

 navazuje kontakty prostřednictvím 

internetu 

I 

Informatika 5. – 6. 

 

Z 6. – 9. 

  

 objasní význam  přínosu evropské a 

světové kultury pro národní a regionální 

kulturu a naopak, orientuje se v oblastech 

moderního umění 

 chápe význam ochrany kulturního a 

historického dědictví  

 chápe žánr v souvislosti s dobou a místem 

vzniku 

 

Umění a kultura  

 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

 

D 6. - 9. 

 

Praha 8. ročník 

 

Naše město 2. – 5. 

 

 

 

 

 chápe význam Evropské unie, uvede 

příklady výhodné hospodářské spolupráce 

mezi naší zemí a zahraničím 

 

Z 6. – 9. 

 

Národní den 

(celoškolní) 

Výjezdy žáků do zahraničí 

 orientuje se v nabídce pracovních 

příležitostí u nás i v zahraničí 

 

Pracovní činnosti 8. + 9. 

 

  

 orientuje se v možnostech zdravotní péče 

u nás a v zahraničí 

 

Člověk a zdraví 6. + 7. 

 

Přírodopis 8.  

 

Zdravý zoubek 1. – 5. 
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4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Realizováno ve výuce 

vzdělávací oblasti/oboru 

Realizováno v rámci  

školního projektu 

Realizováno v ostatních 

aktivitách školy 

žák: 

 orientuje se v pluralitní společnosti a 

využívá interkulturních projevů 

k obohacení sebe i druhých 

  

Národní den 1. – 9. 

 

 uvědomuje si vlastní identitu a má přehled 

o vlastním sociokulturním zázemí 

 vnímá sebe sama jako občana, který se 

aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k jiným sociokulturním 

skupinám 

 

 

Člověk ve  společnosti 

5. – 9. 

M a její aplikace 1 - 5 

 

Praha 8. 

Naše město 2. – 9. 

 

 

 posoudí podobnosti a odlišnosti našeho a 

jiných kulturních prostředí 

 účinně komunikuje s příslušníky jiných 

národů, zejména se svými vrstevníky 

 využívá interkulturních kontaktů 

k obohacení sebe i druhých 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Další cizí jazyk 7.-9. 

 

 Výjezdy  žáků do zahraničí 

 na konkrétních příkladech objasní pojmy 

fašismus, nacismus, rasismus, 

antisemitismus, rozpozná jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv; je 

schopen poznávat a tolerovat odlišnosti 

jiných sociokulturních skupin 

(národnostních, etnických, náboženských, 

sociálních) 

 

 

D 6. – 9. 

 

 

 

 

 

 přijímá druhého jako jedince se stejnými 

právy, respektuje příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin a spolupracuje 

s nimi 

 

Tv 

 

Sportovní den 1. – 9. 
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 vyjmenuje různé menšiny žijící v naší 

vlasti 

 poznává a toleruje odlišnosti jiných 

národnostních, etnických a náboženských 

skupin 

 

Člověk a jeho svět   4. – 5. 

Ze 6. – 9. 

 

 

 

 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 

proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

 

Člověk ve společnosti 6. – 9. 

  

 respektuje a toleruje práva druhých 

 spolupracuje s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin 

 objasní některé základní pojmy 

multikulturní terminologie 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

 

Národní den 

(celoškolní) 

 

 prostřednictvím informací z internetu 

zaujímá tolerantní postoje k odlišným 

sociokulturním skupinám 

 

 

Informatika 5. – 7. 

  

 na příkladech rozlišuje rozmanitost kultury 

různých sociokulturních skupin, tímto 

obohacuje vlastní kulturu 

 chápe žánr v souvislosti s dobou, kulturou 

a místem vzniku 

 vnímá umění jako bohatství své země 

 

Umění a kultura 

 

D 6. – 9. 

  

 dokáže posoudit význam a přínos různých 

národů a kultur 

 

D 6. – 9. 

Z 6. – 9. 

Vv, Hv 6. – 9. 
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5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Realizováno ve výuce 

vzdělávací oblasti/oboru 

Realizováno v rámci  

školního projektu 

Realizováno v ostatních 

aktivitách školy 

žák: 

 má přehled o zajišťování ochrany 

životního prostředí v obci 

 zná instituce a nevládní organizace 

zajišťující ochranu životního prostředí v 

regionu 

Prvouka 3. . 

Z 8. 

Ev 7., 8 

 

Naše město 2. – 5. 

 

 

 

 uvědomuje si význam ochrany kulturních 

památek 

 jmenuje nejvýznamnější památky našeho     

    kulturního dědictví 

Člověk a jeho svět 4., 5. 

Vv 1. – 9.,  

D 6. – 9. 

Čj 6. – 9. 

 

 

Praha 8. ročník 

Naše město 2. – 5. 

 

 

 uvědomuje si problém dopadu vlastních 

aktivit na prostředí kolem sebe a aktivně 

přistupuje k jeho řešení 

 

Praktické činnosti 

Národní den 1. – 9.  

 porovná úroveň ochrany životního 

prostředí u nás a v zahraničí 

 

Z 6., 9.  Výjezdy žáků do zahraničí 

 uvědomuje si vliv prostředí na své zdraví  Tv 

Př 6.,7.,9. 

Přírodopis 8. 

Sportovní den 1. – 9.  

 chrání životní prostředí 

 třídí odpad; uvědomuje si  nutnost jeho 

třídění v důsledku ochrany životního 

prostředí 

 zná sběrná místa pro tříděný odpad 

 

Př 6.,7.,9. 

 

 Ekologie – volitelný 

M a její aplikace 1 - 5 

 Sběr starého papíru a pet-lahví 

1. – 9. 

 spolupracuje s neziskovými organizacemi 

v našem regionu 

 objasní problematiku recyklace odpadů 
 aktivně se podílí na úklidu okolí školy, na výsadbě 

zeleně 

 

Člověk a jeho svět 4., 5. 

 

Den Země  
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 využívá a aktivně se účastní programů 

Ochránců Jizerských hor  

Člověk a jeho svět 4., 5. 

 

 

 

 

 aplikuje teoretické vědomosti v praxi 

 zná regionální ekologické problémy, 

jejich příčiny a důsledky; má přehled o 

způsobech jejich řešení 

 

Ch 8., 9. 

 

 

 

 chápe podmínky a důsledky přechodu 

k zemědělství, objasní význam 

zemědělství, dobytkářství a zpracování 

kovů pro lidskou společnost; chápe 

základní ekologické souvislosti 

 

Př, Ze  

D 6 

 

 

 

 posoudí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a jejich možné dopady 

na životní prostředí a zdraví člověka 

 dokáže se ohleduplně chovat k přírodě a 

ochraňovat ji 

 objasní a porovná funkci různých typů 

ekosystémů, zná vzájemný vztah člověka 

a ekosystémů 

 rozpozná některé příčiny porušování 

rovnováhy v přírodě 

 

Člověk a jeho svět 4. – 5. 

M a její aplikace 1 - 5 

 

Ch 8., 9. 

  

Pobyty v přírodě 

 rozpozná souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem (vývojem) 

civilizací 

 na konkrétních příkladech doloží klady a 

nedostatky rozvoje vědy, techniky a 

kultury a jejich důsledky pro lidstvo 

 

Z, D 6. – 9. 

 

Fy 

  

 využívá internet při zjišťování aktuálních  

informací o stavu prostředí 

 rozlišuje závažnost ekologických 

problémů a poznává jejich vzájemnou 

propojenost 

 navazuje kontakty a vyměňuje si informace o 

způsobech řešení ekologických problémů 

v rámci kraje, republiky a EU 

 

Informatika 5. + 6. 

 

Z 6., 8.,  9. 
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 uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj 

inspirace pro vytváření kulturních a 

uměleckých hodnot 

 vnímá estetické kvality prostředí 

 spoluvytváří koncepci výtvarného řešení 

svého okolí 

 

Umění a kultura 

 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 zvládá jednoduché postupy práce při 

manipulaci s přírodními materiály 

 chápe význam různých profesí ve vztahu 

k životnímu prostředí 

 

Pracovní činnosti 1. stupeň 

Praktické činnosti 2. stupeň 

  

 chápe význam využití různých typů 

energie a dokáže vysvětlit důsledky 

zneužití jaderné energie 

 uvědomuje si nutnost ochrany životního 

prostředí; uvede příklady jeho 

znečišťování 

 chápe a hodnotí postavení člověka 

v ekosystému, respektuje řády chráněných 

území, chápe příčiny ustanovení 

chráněných území 

Člověk a příroda  

 

 

Den Země 

 

 

 

 

Pobyty v přírodě 
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6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Realizováno ve výuce 

vzdělávací oblasti/oboru 

Realizováno v rámci  

školního projektu 

Realizováno v ostatních 

aktivitách školy 

žák: 

 vnímá roli médií v životě v regionu 

 má přehled o regionálních médiích 

 Naše město 2. – 5.  

 využívá média jako zdroj informací Informatika 6., 7. Praha 8. ročník  

 dokáže vyhledat informace o určitém 

regionu 

 využívá vlastních schopností v týmové 

práci při nácviku vystoupení 

 je si vědom možnosti svobodného 

vyjádření vlastních postojů a 

odpovědnosti za způsob jeho formulování 

a prezentace 

 

Informatika 6., 7. 

M a její aplikace 1 - 5 

 

 

Národní den 1. – 9. 

 

 přispívá vlastními schopnostmi v týmové 

práci při dramatizaci 

Dv   

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 

Čj 5. – 9.  

  

 informuje o svých zkušenostech ze 

zahraničí ve školním časopise 

 

Tvorba časopisu - volitelný 

 Výjezdy do zahraničí 

 aktivně a samostatně se zapojí do 

mediální komunikace 

 vnímá slyšený text jako zdroj estetických 

prožitků 

 chápe proces vytváření rozhlasových 

pořadů 

   

 běžně pracuje s internetem, má přehled o 

nejdůležitějších internetových vyhledávačích 

 umí aktivně vyhledávat informace v „síti sítí“ 

 vyhledává, zpracovává a kriticky hodnotí 

informace z webových stránek 

 

Informatika 

5. – 6. 
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 rozliší základní prostředky masové 

komunikace (tisk, rozhlas, televize, 

internet) a využívá je pro svou potřebu, 

poučení, zábavu 

Člověk a jeho svět 

 

Čj 

  

 kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj 

k působení propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí 

 

Člověk ve společnosti 6. – 9. 

  

 využívá média jako zdroj informací, 

kvalitní zábavy i naplnění volného času 

 vyjádří prožitky z mluveného i psaného 

textu, určuje kvalitu díla, hodnotí situaci; 

dokáže samostatně, souvisle a subjektivně 

zhodnotit psaný i mluvený projev 

 užívá základní pravidla veřejné 

komunikace, dialogu a argumentace 

 dokáže samostatně, souvisle a subjektivně 

zhodnotit psaný i mluvený projev 

 dokáže si uspořádat informace v textu 

s ohledem na jeho účel 

 vyhledává a zpracovává prostřednictvím 

internetu informace o zahraničí 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

M a její aplikace 1 – 5 

Další cizí jazyk 7.-9. 

  

 jmenuje významné osobnosti umělecky 

tvořící v regionu a dokáže si o nich 

vyhledat bližší informace 

 posoudí vliv médií na kulturu 

 umí zacházet s dostupnými zobrazovacími 

prostředky 

 

Umění a kultura 

 

Naše město 2. – 5. 

 

 využívá dostupných informačních zdrojů, 

analyzuje informace, vyčleňuje podstatné 

a sděluje je ostatním 

Informatika 5. – 6. 

 

Člověk a příroda 

  

 rozpozná škodlivost mediálních vlivů 

v oblasti návykových látek a závislostí 

Člověk a zdraví 6. , 7. 

 

Přírodopis 8. 
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 informuje se o životě ve škole 

prostřednictvím časopisu 

 má možnost přispívat nebo se aktivně 

podílet na tvorbě časopisu 

 přispívá vlastními schopnostmi v týmové 

práci 

 

Tvorba časopisu - volitelný 

  

 

 

 

 


