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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Na cestě  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: Rohle 145, Rohle 78974  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá  

KONTAKT: e-mail: skola@zsrohle.cz, web: www.zsrohle.cz  

IČ: 00853356  

IZO: 102668990  

RED-IZO: 600148297    

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Rohle  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Rohle 56, Rohle 78974  

KONTAKTY:  

telefon: 583 254 025  

E –mail: obecrohle@seznam.cz  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2017  

VERZE SVP: 2  

ČÍSLO JEDNACÍ: č.j. ZŠ 74/08/17  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 30. 8. 2017  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 29. 8. 2017  
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            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá   
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk je škola plně organizovaná, poskytuje 

vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi malé školy.Na prvním stupni 

se vyučuje ve spojených třídách. Spojování ročníků je závislé na počtu žáků v jednotlivých ročnících. 

Některé předměty se vyučují samostatně, aby byla zachována kvalita vyučování, časová dotace 

hodin podle učebního plánu ŠVP. Na druhém stupni se vyučuje v jednotlivých ročnících převážně 

samostatně; z organizačních důvodů jsou některé předměty vyučovány ve spojených třídách – jsou 

vytvářeny skupiny.  

Součástí školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna, je zde detašované pracoviště ZUŠ 

Mohelnice, vyučuje se hra na klavír, akordeon, klávesy a flétnu.  

2.2 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, školními autobusy, veřejnou hromadnou dopravou.  

2.3 Podmínky školy  

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází dále než 200 m.  

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je 2 - 5 neprovázaných, ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště. 

Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici hřiště, herna.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: fyzika, chemie, ICT, praktické vyučování, 

tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 16 pracovních 

stanic, specializované učebny.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, dějepis, fyzika, chemie, ICT, zeměpis.  

 

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.  

etika a katechismus  

profesní specialisté  

protidrogová prevence  

sexuální výchova  

zdravověda   
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2.4 Vlastní hodnocení školy  

2.4.1 Oblasti autoevaluace  

Vlastní hodnocení chápeme jako plánovanou činnost, která má prokazatelný vliv na zlepšování 

výsledků výchovy a vzdělávání.  

Při procesu sebehodnocení školy vedení školy společně s ostatními pedagogy systematicky 

shromažďuje a analyzuje celou řadu informací a podkladů. Při vlastním hodnocení se zaměřujeme 

na tyto základní oblasti:  

-    sdílení vize a poslání školy  

-    kvalita pedagogických pracovníků (vědomosti z oboru, efektivní vedení výchovně-vzdělávacího 

procesu, vytváření bezpečného klimatu ve třídě, podílení se na životě školy, profesní růst a rozvoj)  

-    podmínky vzdělávání  

-    průběh vzdělávání  

-    výsledky vzdělávání  

2.4.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,  

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),  

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,  

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),  

podmínky ke vzdělávání materiální,  

podmínky ke vzdělávání personální,  

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,  
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výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti   

2.4.3 Nástroje autoevaluace  

anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise 

apod.), vzájemné hospitace pedagogů    

2.4.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Kontrola: průběžně  

Řízení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Pravidelnou kontrolní činností směřovat ke zlepšení kvality výukového procesu  

Kontrola: průběžně, hospitace min. 2 x ročně  

Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, účastnit se seminářů a školení  

Kontrola: potvrzení o účasti, min. 2x ročně  

Vytvářet pozitivní klima a obraz školy, podílet se na jejím rozvoji ( kolektivní vzdělávací akce, 

společné akce učitelského kolektivu )  

Výsledky práce školy:  

Účastnit se různých soutěží a olympiád  

Kontrola: průběžně, výsledkové listiny  

Provádět pravidelnou kontrolu třídní dokumentace  

Kontrola: 1 x měsíčně  

Zajistit prezentaci školy v mediích ( web, zpravodaj obce Rohle )  

Kontrola: 1 x za 2 měsíce  

Zjišťovat spokojenost rodičů, žáků i učitelů ( dotazníky, ankety, schránka důvěry )  

Kontrola: 1 x ročně, ( schránku důvěry vybírat průběžně )  
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Pravidelně informovat zřizovatele ( výroční zpráva školy, schůzky se zřizovatelem průběžně dle 

potřeby )  

Kontrola: 1 x ročně  

 

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

místní a regionální instituce: Policie ČR; Úřad práce ČR; Sbor dobrovolných hasičů Rohle; Spolek 

rybářů; Rodinné centrum Rohlíček; Fond ohrožených dětí Zábřeh; Městský úřad Zábřeh - odbor 

sociálně právní ochrany dětí  

obec/město: Obec Rohle  

sdružení rodičů a přátel školy: Občanské sdružení Rohlík  

školská rada  

školské poradenské zařízení: Pedagogicko psychologická poradna Mohelnice; Speciální škola 

Mohelnice; SPC Šumperk   

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce 

(výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční besídka.  

Pravidelné školní akce: sezónní besídky.  

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 10 pedagogů, včetně ředitele školy. Na škole pracuje výchovný poradce a 

správce ICT. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Usilujeme o plnou 

kvalifikovanost pedagogického sboru, učitelé bez vysokoškolského vzdělání studují.  

2.8 Dlouhodobé projekty  

Pedagogové naší školy vzájemně spolupracují na školních projektech. Cílem projektů je 

dlouhodobým působením zvýšit všestrannou připravenost žáků pro život, rozvíjet jejich osobnost, 

kreativitu, samostatné rozhodování, vytvářet kolektiv a naučit se respektovat druhé.  

Pořádáme kulturně vzdělávací, ozdravné a sportovně zaměřené pobyty nebo školy v přírodě, třídní 

kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, výletů a pracují na společných projektech.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

10 

Dlouhodobé projekty:  

1)    přírodovědné předměty  

•    tematicky zaměřené exkurze  

•    přírodovědné a vlastivědné vycházky a výlety  

•    návštěvy muzeí a výstav  

•    pobyty v přírodě  

•    internetové stránky školy  

2)    jazyky  

•    jazykové kurzy  

•    školní časopis  

•    články do tisku  

•    jazyková portfolia  

3)    humanitní předměty  

•    tematicky zaměřené besedy  

•    exkurze  

4)    výtvarná výchova  

•    výzdoba školy  

•    výstavy keramiky  

•    výtvarné soutěže  

5)    tělesná výchova  

•    lyžařské kurzy  

•    zimní pobyty v přírodě  

•    dopravní výchova       

•    výchova ke zdraví  

•    plavecké výcviky  

•    škola v přírodě  

6)    ostatní projekty, tematické dny, akce  

•    minimální preventivní program  

•    den otevřených dveří  

•    práce ekotýmu  

•    školní akademie  

•    den dětí  

•    školní besídky  

•    mikulášská nadílka  

•    vánoční dílny  

•    velikonoční dílny  
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•    den Země, den vody  

•    dýňobraní aneb Halloween po rohelsku  

•    školní sbor  

7)    další akce školy  

•    soutěže  

•    školní výlety  

•    spolupráce s mateřskou školou  

•    návštěvy kulturních akcí  

•    slavnostní zahájení školního roku  

•    poslední zvonění  

•    fotografování tříd  

Škola je zapojena tradičně do projektů a programů:  

Zdravé zuby, Ovoce doškol, Školní mléko, od 1. 10. 2011 program Ekoškola, Škola pro udržitelný 

život, úzká spolupráce s nadací Partnerství – úspěšné získání grantu – přírodní učebna.  

V minulosti byl zpracován jeden dlouhodobější projekt ve spolupráci s Polskem. Jeho výstupem je 

publikace: „Zelené partnerství.“ Projekt byl zaměřen na oblast přírodovědnou - zabýval se 

pozorováním fauny a flory v okolí Bradla ( skalnatý útvar, 602m n .m.); historickou – znalostí 

místních pověstí; výtvarnou – zaznamenání výsledků pozorování různými technikami. Prezentace 

projektu byly zpracována  elektronicky. Uskutečnily se výměnné pobyty žáků naší školy s polskými 

žáky. Tuto spolupráci plánujeme nadále udržovat a vyměňovat si zkušenosti. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Hlavním zaměřením školy je připravit své žáky ke studiu na dalším stupni škol, a to po stránce 

obsahu vzdělávacích oborů i jazykové výuky. K tomu směřuje i výuka, která si klade za cíl činnostní 

obsah, kterým budou žáci školy plnit jednotlivé očekávané výstupy. Zásadním prvkem tvorby ŠVP 

byla tématická integrace, která se stala také jedním z hlavních cílů – zaměření školy.  

Dílčí cíle ŠVP by měly přinášet dostatek vzdělávacích možností pro všechny typy žáků dle 

vzdělávacích programů, s ohledem na individuální plány. Zda se daří plnit cíle včetně hlavních cílů 

souvisejících se zaměřením školy je předmětem autoevaulace a dalších změn, které budeme v ŠVP 

aktuálně doplňovat.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  vedeme žáky k tomu, aby byli co nejaktivněji zapojeni do procesu 
učení, k zodpovědnosti za výsledky své práce a tím za svou 
budoucnost 

 nadané žáky připravujeme na soutěže a olympiády 

 pochvalou oceňujeme každý pokrok žáka 

 učíme žáky pracovat s chybou 

 snažíme se proměnit školu v místo, které žáky motivuje a podporuje 
k aktivnímu učení 

 učíme žáky dávat do souvislostí informace z různých zdrojů a oblastí 

 již od počátku docházky vedeme žáka k tomu, aby si plánoval a 
organizoval učební proces, evidoval úkoly a jejich plnění 

 na počátku vyučovací jednotky seznamujeme žáky s jejím cílem, na 
konci společně hodnotíme 

Kompetence k 
řešení problémů 

 vedeme žáky k tomu, aby řešili úkoly různými cestami a svá řešení 
obhajovali 

 zařazujeme do výuky netradiční úkoly a srovnávací testy 

 učíme žáky pracovat s různými zdroji informací 

 problémové úkoly zadáváme formou práce ve skupinách, tím 
podporujeme kooperační učení 

 podporujeme u žáků samostatnost, tvořivost, logické myšlení 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky 
problémy řešit a těmto i předcházet 

 poznatky žákům předkládáme v dílčí podobě 

 vedeme žáky ke kritickému hodnocení informací 

 spolu se žáky řešíme situace, které vznikají při výuce i mimo ni 
(např. konflikty mezi žáky, kázeňské problémy…) 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 
komunikativní 

 v hodinách dáváme žákům prostor k vyjadřování svých myšlenek 

 prostřednictvím skupinových prací je vedeme k účinné komunikaci a 
posléze ke kultivované prezentaci výsledků práce (žáci se tím učí též 
mluvit před kolektivem – prezentovat) 

 prostřednictvím navozených problémových situací je učíme 
vyjadřovat své myšlenky, brát v úvahu názory druhých, aktivně jim 
naslouchat 

 snažíme se usměrňovat vlastní projev a gesta tak, aby byly vzorem 
pro žáky 

 v rámci výuky vedeme diskuse podle pravidel 

 tvoříme pravidla partnerské komunikace mezi žákem a učitelem, 
mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími osobami 

Kompetence 
sociální a personální 

 prostřednictvím úkolů vedeme žáky k týmové práci s jasnými 
pravidly a rolemi, na jejichž tvorbě se žáci sami podílejí (např. 
skupinové práce, práce ve dvojicích) 

 společně se žáky vytváříme ve třídách pravidla soužití, dbáme na 
jejich dodržování 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vtahy 
mezi žáky 

 v rámci předmětů tvoříme se žáky projekty 

 zaměřujeme se i na sociální dovednosti žáka 

 v rámci kulturních a sportovních akcí formujeme u žáků chování na 
veřejnosti, duch,, fair-play“ 

 péči věnujeme též preventivním programům 

Kompetence 
občanské 

 rozvíjíme sociálním učením, seznamováním žáků s jejich právy, 
odpovědností k povinnostem a tím je též vychováváme k úctě 
k zákonům 

 po celou dobu školní docházky seznamujeme žáky s významem 
státních svátků a tím pěstujeme v žácích úctu k tradicím 

 vytváříme prostor pro vyjádření různých názorů podloženou 
argumentací 

 organizujeme besedy a přednášky 

 vhodně volenými tématy integrovanými do předmětů rozvíjíme u 
žáků multikulturní chování 

Kompetence 
pracovní 

 seznamujeme žáky s bezpečnostními pravidly, dohlížíme na jejich 
dodržování 

 systematicky vedeme žáky k řádnému plnění povinností a závazků – 
k efektivnímu organizování práce a volného času 

 učíme flexibilitě ke změnám 

 vedeme žáky k tomu, aby vytrvali a dovedli své činnosti do 
úspěšného konce 
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s 

jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné 

schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. Postup tvorby, realizace a 

vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován 

podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského 

pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Škola spolupracuje s PPP v Šumperku a Mohelnici a SPC v Šumperku. Pracovníci obou institucí 

poskytují konzultace podle potřeby. Je možná i návštěva pracovníka přímo ve škole.  

 

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 

jeho činnost. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se 

školskými poradenskými zařízeními.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: -

střídání forem a činností během výuky -u mladších žáků využívání skupinové výuky -postupný 
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přechod k systému kooperativní výuky -v případě doporučení může být pro žáka vložena do 

vyučovací hodiny krátká přestávka -zařazení předmětů speciálně pedagogické péče  

v oblasti metod výuky:  

-respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků -metody a formy práce, které umožní častější 

kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi -důraz na logickou provázanost a smysluplnost 

vzdělávacího obsahu -respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k 

zvládnutí úkolů  

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

Rozsah vzdělávání upravuje IVP žáka dle doporučení PPP/SPC.  

v oblasti hodnocení:  

V oblasti hodnocení vycházíme ze stanovených podpůrných opatření pro žáka.  

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:  

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je v naší škole zařazen 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tato aktivita 

speciálně pedagogické péče:  

 reedukace  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s 

jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení 

znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné 

schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

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 

školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí 

IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení 
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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 informovaný 

souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

 

V případě výskytu žáka mimořádně nadaného může škola spolupracovat s libovolnými institucemi, 

které mohou rozvíjet žákovo nandání (např. Menza ČR, střední případně vysoké školy, firmy apod.)  

 

Zodpovědné osoby a jejich role:  

 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 

jeho činnost a dále metodikem prevence.  

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována výchovným poradcem.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

obohacování vzdělávacího obsahu: Jsou zařazována témata nad rozsah běžné výuky.  

zadávání specifických úkolů, projektů: Jsou zadávány úkoly nad rámec běžných povinností co do 

rozsahu i obsahu.  

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: Žákům mimořádně nadaným 

je umožňováno zůčastňovat se soutěží, přehlídek apod. na všech úrovních.  

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit   

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání       ČJ      ČJ , Vo  

Sebepoznání a sebepojetí    Prv        Pří  Vo  

Seberegulace a sebeorganizace    Prv     Vo     Vo  

Psychohygiena       Př  Vkz  Vkz     

Kreativita Vv  Čsp , 
Vv  

Vv  Vv  Vv  Vv  Vv  Vv  Vv  
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Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Poznávání lidí    Prv      Z     

Mezilidské vztahy    Prv     Vo      

Komunikace    ČJ   ČJ , AJ , 
M  

Vo      

Kooperace a kompetice       M , Tv  Tv  Tv  Tv  Tv  

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 Tv     M  Vo   Tv  Tv  

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

   Prv     Vkz  Vkz     

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola    Prv     Vo      

Občan, občanská společnost a 
stát 

    Vl        Vo  

Formy participace občanů v 
politickém životě 

    Vl  Vl   Vo   Z  

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

    Vl  Vl  Vo     Z  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá       Vl     Z   

Objevujeme Evropu a svět       Vl     Z   

Jsme Evropané       Vl , AJ     D  Vo , Z  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference       AJ , Př   Vo   Z  

Lidské vztahy  Prv     M  Vkz  Vkz     

Etnický původ       Př   Vo   Z  

Multikulturalita       Př     ČJ , NJ  AJ , NJ  

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

      Př      D  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy    Prv  Př   Z     Pří  

Základní podmínky života    Prv   Př     Ch  Ch  

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Prv  Prv  Prv  Př  M , Př  Pří  Pří  Pří  Pří  

Vztah člověka k prostředí    Prv         Pří , Z  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

      ČJ  ČJ , 
Vkz  

ČJ , 
Vkz  

ČJ   

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

      ČJ      ČJ  
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Průřezové téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Stavba mediálních sdělení       ČJ   Vo     

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

      ČJ   Vo     

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

      Inf   Vo     

Tvorba mediálního sdělení       ČJ  ČJ  ČJ     

Práce v realizačním týmu       ČJ   Vo     

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

Ch  Chemie 

ČJ  Český jazyk a literatura 

Čsp  Člověk a svět práce 

D  Dějepis 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

NJ  Německý jazyk 

Př  Přírodvěda 

Pří  Přírodopis 

Prv  Prvouka 

Tv  Tělesná výchova 

Vkz  Výchova ke zdraví 

Vl  Vlastivěda 

Vo  Výchova k občanství 

Vv  Výtvarná výchova 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 
literatura 

7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 33+8 3+1 3+2 4 5 15+3 

Anglický jazyk    3 3+1 3+1 9+2 3+1 3+1 3 3 12+2 

Německý jazyk             3 3 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 4 4 4+1 3+1 15+2 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika       1 1 1 0+1  0+1 1+2 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6        

Vlastivěda     2 1+1 3+1        

Přírodvěda     2 1 3        

Člověk a společnost Dějepis          2 1+1 2 2 7+1 

Výchova k 
občanství 

         1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 1+1 2 2 6+2 

Chemie             1+1 2 3+1 

Přírodopis          2 2 1+1 1+1 6+2 

Zeměpis          1+1 2 2 1+1 6+2 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví          1 1    2 

Člověk a svět práce Člověk a svět 
práce 

1 1 1 1 1 5 0+1 1 1 1 3+1 

Celkem hodin 21 21 24 26 26 102+16 29 30 31 32 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Z organizačních důvodů probíhá výuka ve spojených skupinách.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

9 9 9 7 7 4 5 4 5 59 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáky k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského 
jazyka a vybavit ho takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá sdělení, 
rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. 
Dovednosti zde získané tvoří základ nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro úspěšné osvojování 
poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 
Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: 
- Komunikační a slohová výchova 
- Jazyková výchova 
- Literární výchova 
Je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. 
Žáci si zde osvojují techniku čtení a psaní, poznávají bohatost českého jazyka a jeho slovní zásoby, 
seznamují se se základy českého pravopisu, učí se kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích. 
Prostřednictvím četby poznávají žáci základní literární druhy, postupně si osvojují základní čtenářské 
dovednosti a návyky a učí se orientovat v mnohostranné nabídce z hlediska kvality a významu pro vlastní 
život. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Výuka probíhá v kmenových třídách, uplatňuje se skupinová práce, práce s knihou, texty na internetu, 
návštěvy knihoven, atd. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních dovedností. 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk na 2. stupni je zaměřeno na: 
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 
- vyjádření reakcí a pocitů žáků 
- pochopení role v různých komunikačních situacích 
- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní 
myšlenky 
- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 
- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro 
rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), 
dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské 
období, období národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace 
prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou 
technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …). 
 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

1. roč.:   9 hod/týden 
2. roč.:   9 hod/týden 
3. roč.:   9 hod/týden 
4. roč.:   7 hod/týden 
5. roč.:   7 hod/týden 
6. roč.:   4 hod/týden 
7. roč.:   5 hod/týden 
8. roč.:   4 hod/týden 
9. roč.:   5 hod/týden 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Učitel 1. stupeň: 
- klade důraz na pozitivní motivaci žáka 
- střídá různé metody a formy práce 
- využívá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabule gramatických 
přehledů), audiovizuální techniku a umožňuje žákům práci s nimi 
- předkládá dostatek informačních zdrojů z učebnic a pracovních textů 
- vede žáky k aktivnímu osvojení termínů, znaků a symbolů 
- vede žáky k zodpovědnosti, pomáhá jim s procesem plánování 
- vede žáky k sebehodnocení na základě předem stanovených kritérií 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
- vede žáky k užívání správné terminologie 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
- sleduje při hodině pokrok všech žáků 
- vede žáky k využívání výpočetní techniky 
 
Žáci: 
- vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků 
- osvojují si základní jazykové a literární pojmy 
- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich 
- využívají prostředků výpočetní techniky 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 1. stupeň: 
- motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení 
- vhodným zadáním úkolů posiluje schopnosti žáka využívat vlastní zkušenosti a vlastní úsudek 
- navozuje modelové situace a pomáhá žákům najít jejich optimální řešení s využitím kreativity 
- monitoruje dodržování respektování pravidel, průběžně kontroluje řešení 
- klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnávání jevů, zjištění 
shod a odlišností, třídění podle zřejmých hledisek 
Učitel 2. stupeň: 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k plánování postupů 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 
Žáci: 
- vyhledávají informace vhodné k řešení problému 
- využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 
- uvážlivě rozhodují 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 1. stupeň: 
- umožní žákovi vyjádřit své myšlenky, povede s žákem řízený rozhovor 
- řídí diskusi, společně s žáky stanovuje pravidla diskuse 
- vede žáka k obohacování a rozšiřování slovní zásoby, dává žákovi příklad svým kultivovaným projevem 
- nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 
- již od prvního ročníku žáky vedeme k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, k četbě literárních děl 
(žákům je k dispozici školní knihovna) 
- prostřednictvím slohových prací, vedení čtenářských deníků, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky 
kultivovanému písemnému projevu 
Učitel 2. stpeň: 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- vede žáky k výstižné argumentaci 
 
Žáci: 
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i 
písemně 
- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují 
- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory 
- rozumí různým typům textů a záznamů 
- využívají informačních a komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 1. stupeň: 
- zařazuje práci ve skupině, podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině, koriguje tvorbu pravidel a 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

vede k jejich dodržování 
- navozuje příznivou atmosféru pro spolupráci ve skupině, naslouchá skupině i jednotlivcům, vede k 
hodnocení a sebehodnocení žáků 
- uplatňuje individuální přístup jak k talentovaným žákům, tak k žákům s poruchami učení 
Učitel 2. stupeň: 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- dodává žákům sebedůvěru 
- vede žáky k dodržování pravidel 
 
Žáci : 
- účinně spolupracují ve skupině 
- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- věcně argumentují 

Kompetence občanské: 
Učitel 1. stupeň: 
- respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
- vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů, vede k toleranci, vytváří bezpečné prostředí pro diskusi 
- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění (účast na kulturních akcích, soutěžích, besedách,…) 
- podporuje u žáků pozitivní postoje ke kulturnímu dědictví a tradicím země 
- rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku (besídky, besedy, návštěvy knihoven……) 
Učitel 2. stupeň: 
- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 
Žáci: 
- respektují přesvědčení druhých lidí 
- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 
- aktivně se zapojují do kulturního dění 
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Učitel 1. stupeň: 
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 
- vede žáky ke správnému držení těla při čtení a psaní (úchop psacího náčiní, uspořádání pracovního místa, 
úprava písemných projevů,…) 
Učite 2. stupeň: 
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 
 
Žáci: 
- dodržují hygienu práce 
- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- využívá svých znalostí v běžné praxi 

    

Český jazyk a literatura 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Čtení KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné) Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.  

Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.  

Naslouchání Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.  

Praktické naslouchání, věcné naslouchání Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.  

Mluvený projev KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.  
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 
vypravování na základě obrazového materiálu, základní komunikační pravidla, 
mimojazykové prostředky řeči 

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.  

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.  

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích.  

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh.  

Písemný projev KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
zacházení s grafickým materiálem); technika psaní 

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.  

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev.  

Zvuková stránka jazyka JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin, modulace souvislé řeči 

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky.  

Slovní zásoba a tvoření slov Porovnává významy slov zvláště slova opačného významu.  

Slova a pojmy, význam slov Porovnává významy slov zvláště slova opačného významu.  

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu.  

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary  

Poslech literárních textů LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Zážitkové čtení a naslouchání Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod 

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.  

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.  

Základní literární pojmy Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.  

    

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Čtení KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé ) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.  

Věcné čtení (čtení vyhledávací, jednoduchá klíčová slova) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.  

Naslouchání KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Praktické naslouchání, věcné naslouchání Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti.  

Mluvený projev KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.  

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.  

Komunikační žánry Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.  

Základní komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.  

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.  

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných situacích.  

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.  

Písemný projev KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
zacházení s grafickým materiálem) 

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.  

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev.  

Technika psaní Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev.  

Žánry písemného projevu: adresa, pozdrav z prázdnin, dopis, vypravování Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev.  

Skladba JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Věta jednoduchá a souvětí – věty, uspořádání vět, druhy vět Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami.  

Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
prostředky.  

Pravopis JAZYKOVÁ VÝCHOVA  
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

Lexikální – délka samohlásek, písmeno ě, psaní i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách, výslovnost a psaní souhlásek uprostřed a na konci slov (párové 
souhlásky) 

Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách,ú/ů, 
dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě – mimo morfologický šev,velká písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních jmen.  

Poslech literárních textů LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Zážitkové čtení a naslouchání Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.  

Tvořivé činnosti s literárním textem Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.  

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.  

Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.  

Základní literární pojmy Literární druhy a žánry Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.  

Zvuková stránka jazyka JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin, modulace souvislé řeči 

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 
krátké samohlásky.  

Slovní zásoba a tvoření slov JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, 
slovní druhy (podstatné jména, slovesa, předložky, spojky) 

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená.  

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, vlastnost.  

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných 
jmen a sloves.  

    

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

Čtení Komunkační a slohová výchova  

Praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v 
textu); věcné čtení (čtení vyhledávací,) 

Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.  

Naslouchání Komunkační a slohová výchova  

Praktické naslouchání, věcné naslouchání Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti.  

Mluvený projev Komunkační a slohová výchova  

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu), vyjadřování závislé na 
komunikační situaci, komunikační žánry, vypravování, základní komunikační 
pravidla, mimojazykové prostředky řeči 

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.  

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.  

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.  

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.  

Volí vhodné verbální i noverbální prstředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích.  

Písemný projev Komunkační a slohová výchova  

Základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
zacházení s grafickým materiálem); technika psaní, žánry písemného projevu: 
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, vypravování 

Kontroluje vlastní písemný projev.  

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.  

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.  

Tvarosloví Jazyková výchova  

Slovní druhy, tvary slov Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.  

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary.  

Skladba Jazyková výchova  

Věta jednoduchá a souvětí Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy.  

Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky.  

Pravopis Jazyková výchova  

Lexikální – psaní i/y po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova), vlastní jména 
– osob, zvířat, místních pojmenování 

Odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech, velká písmena v typických příkladech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování.  

Poslech literárních textů Literární výchova  

Zážitkové čtení a naslouchání Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.  

Tvořivé činnosti s literárním textem Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.  

Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 
textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.  

Základní literární pojmy Literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka 

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.  

Zvuková stránka jazyka Jazyková výchova  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin, modulace souvislé řeči 

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky.  

Porovnává významy slov zvláště slova opačného významu.  

Slovní zásoba a tvoření slov Jazyková výchova  

Slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, 
synonyma 

Porovnává významy slov zvláště slova opačného významu.  

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu.  

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Český jazyk a literatura 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Čtení- praktické čtení, technika čtení, čtení pozorné, plynulé. Znalost orientačních 
prvků v textu. 

Komunikační a slohová výchova II  

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.  

Práce s encyklopediemi, slovníky. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává.  
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

Písemný projev: formální úprava textu, oznámení a zpráva, dopis. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává.  

Naslouchání: vyjádření kontaktu s partnerem, věcné naslouchání ( pozorné, 
soustředěné, aktivní) Telefonní rozhovor. 

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.  

Čtení: praktické čtení, technika čtení, čtení pozorné, plynulé. Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta.  

Mluvený projev: Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.  

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru.  

Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.  

Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, dialog na základě obrazového 
materiálu. 

Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.  

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru.  

Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.  

Písemný projev: Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace.  

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti.  

Základní hygienické návyky, technika psaní, formální úprava textu. Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace.  

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti.  

Pozdrav, blahopřání, dopis. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Vyplnění přihlášky. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Popis. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Sestavení osnovy, vypravování. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti.  

Zvuková stránka jazyka: Jazyková výchova II  

Slovo, slabika hláska (písmeno), sluchové rozlišení hlásek,modulace souvislé řeči. Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová.  
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

Slova jednovýznamová a vícevýznamová ( synonyma, opozita, antonyma, 
homonyma). 

Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová.  

Slovní zásoba a tvoření slov: Jazyková výchova II  

Stavba slova: kořen, část předponová, příponová, koncovka. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.  

Předložky, předpony. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.  

Tvarosloví: Jazyková výchova II  

Slovní druhy. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Podstatná jména: (mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor). Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Pravopis: psaní koncovek podst. jmen. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Mateřský jazyk, slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená. Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Skladba: Jazyková výchova II  

Věta jednoduchá, souvětí; základní skladební dvojice. Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 
základ věty.  

Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí.  

Spojovací výrazy. Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje.  

Pravopis: Jazyková výchova II  

Slova vyjmenovaná a jejich slova příbuzná. Píše správně i/y po obojetných souhláskách.  

Shoda přísudku s holým podmětem. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.  

Slovesa: slovesný čas, mluvnické kategorie sloves, Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.  

jednoduché a složené slovesné tvary. Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.  

Poslech literárních textů: reprodukce slyšeného textu, vlastní výtvarný doprovod. Literární výchova II  

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je.  

Zážitkové čtení a naslouchání: mimočítanková četba, společné čtení. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je.  

Tvořivé činnosti s literárním textem: přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod. 

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma.  

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.  

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.  
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

Základní literární pojmy: literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání. 

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.  

    

Český jazyk a literatura 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Čtení: praktické čtení, plynulé čtení, technika čtení, znalost orientačních prvků v 
textu, vyhledávací čtení, klíčová slova. 

Komunikační a slohová výchova II  

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.  

Naučná literatura, slovníky, práce s textem, otázky, odpovědi. Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává.  

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.  

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

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.  

Reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta.  

Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.  

Písemný projev: základní hygienické návyky ( správné sezení, držení psacích potřeb, 
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); čitelný a přehledný písemný 
projev, formální úprava textu; žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, omluvenka, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, jednoduché 
tiskopisy: přihláška, dotazník. 

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.  

Mluvený projev: základy techniky mluveného projevu ( dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost); komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování; základní komunikační pravidla ( oslovení, zahájení a 

Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.  

Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.  

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru.  
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování); 
mimojazykové prostředky řeči ( mimika, gesta ). 

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace.  

Význam slova komunikace ve škole, v rodině, na ulici, v obchodě. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Dopis, SMS,e-mail, pozvánka, oznámení příspěvek do časopisu. Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.  

Vyprávění, popis. Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti.  

Zvuková stránka jazyka – modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk) Jazyková výchova II  

Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová.  

Slovní zásoba a tvoření slov: slova a pojmy, význam slov,slova jednovýznamová a 
mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma. 

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.  

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Stavba slova: kořen, část předponová, část příponová, koncovka. Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.  

Předložky, předpony: s,se,z,ze,vz Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku.  

Tvarosloví - slovní druhy, určování slovních druhů, tvary slov Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Podstatná jména: pád, číslo, rod, vzor. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Pravopis koncovek podstatných jmen. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Přídavná jména: druh, pod, číslo, vzor. Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Skladba – věta jednoduchá a souvětí ( počet sloves ve větě ), základní skladební 
dvojice. 

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu.  

Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.  

Pravopis – základy morfologického (koncovky podstatných jmen, koncovky 
přídavných jmen měkkých a tvrdých) a syntaktického ( shoda přísudku s podmětem 
) 

Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 
základ věty.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

36 

Český jazyk a literatura 5. ročník  

Psaní i/y po obojetných souhláskách Píše správně i/y po obojetných souhláskách.  

Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, přímá řeč. Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí.  

Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje.  

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.  

Poslech literárních textů - Literární výchova II  

Čítanková a mimočítanková četba. Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je.  

Zážitkové čtení a naslouchání – Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma.  

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod. 

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma.  

Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.  

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Český jazyk a literatura 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

37 

Český jazyk a literatura 6. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Obecné poučení o jazyce: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Jazyk národní a mateřský, rozvrstvení národního jazyka, spisovné a nespisovné 
útvary a prostředky, jazykové příručky. 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Zvuková stránka jazyka: Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Zásady spisovné výslovnosti Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Skladba : Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.  

Rozvíjející větné členy, souvětí souřadné a podřadné, Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.  

Tvarosloví: Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Pravopis: Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami.  

Psaní velkých písmen, stupňování přídavných jmen a příslovcí, psaní i/y po 
obojetných souhláskách, shoda přísudku s podmětem. 

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami.  

Čtení: Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta, od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  

Využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. 
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Zvládá dramatizaci jednoduchého textu.  

Vyjádří své pocity z přečteného textu.  

Případně tvoří vlastní literární text na dané téma.  
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

Čtení jako zdroj informací, vyhledávání, kritické čtení. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta, od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  

Využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. 
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Zvládá dramatizaci jednoduchého textu.  

Vyjádří své pocity z přečteného textu.  

Případně tvoří vlastní literární text na dané téma.  

Naslouchání: Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta, od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  

Vyjádří své pocity z přečteného textu.  

Podle svých schopností volně reprodukuje text.  

Případně tvoří vlastní literární text na dané téma.  

Kritické – objektivní a subjektivní sdělení. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta, od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  

Vyjádří své pocity z přečteného textu.  

Podle svých schopností volně reprodukuje text.  

Případně tvoří vlastní literární text na dané téma.  

Písemný projev: Využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. 
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Výpisek, soukromý a úřední dopis, charakteristika, popis osoby. Využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu. 
Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky,…) Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Pohádky Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.  

Přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.  

Zvládá dramatizaci jednoduchého textu.  

Poezie a próza s tématem Vánoc (bible) Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.  
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

Řecké eposy, řecké báje a pověsti, římské báje Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta, od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  

Příběhy odvahy a dobrodružství Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta, od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Český jazyk a literatura 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Slovní zásoba a tvoření slov: Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování.  

Obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov, synonyma, slova jednoznačná, 
mnohoznačná, význam slova, slovní zásoba a její jednotky. 

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování.  

Tvarosloví: Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Skladba : V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.  

Výpověď a věta, stavba věty, rozvíjející větné členy. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.  

Pravopis: Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

Psaní velkých písmen ve jménech vlastních, psaní i/y po obojetných souhláskách, 
shoda přísudku s podmětem. 

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Čtení: Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnávání s dostupnými informačními zdroji.  

Prožitkové čtení, kritické čtení, praktické čtení – přiměřeně rychlé, pozorné. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnávání s dostupnými informačními zdroji.  

Naslouchání: Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnávání s dostupnými informačními zdroji.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  

Komunikační záměr mluvčího. Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo porovnávání s dostupnými informačními zdroji.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  

Mluvený projev: V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.  

Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k nim kritický postoj.  

Připravený i nepřipravený projev na základně poznámek nebo bez poznámek. V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.  

Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k nim kritický postoj.  

Písemný projev: Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  

Základní slohové postupy a žánry. Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  

Vlastní tvořivé psaní: Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

Strukturovaný životopis, charakteristika, pozvánka, subjektivně zabarvený popis, 
popis, žádost, vypravování, výtah, reklama. 

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.  

Bajky. Formuluje vlastní názory na přečtený text.  

Orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo).  

Pověsti (české), kroniky. Formuluje vlastní názory na přečtený text.  

Orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo).  

Balady a romance, literatura doby Karla IV. a husitství. Formuluje vlastní názory na přečtený text.  

Orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo).  

Cestopisy. Formuluje vlastní názory na přečtený text.  

Orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo).  

Literární žánry. Jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Český jazyk a literatura 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Obecné poučení o jazyce: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Útvary českého jazyka a jazyková kultura. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Čeština jako jeden ze slovanských jazyků, jazyky menšinové. Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Slovní zásoba a tvoření slov: Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Slova přejatá. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

Výslovnost a pravopis. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Tvarosloví: Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Mluvnické významy a tvary slov. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Skladba: Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Stavba věty Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Základní a rozvíjející větné členy Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Významový poměr mezi několikanásobnými vět. členy, mezi větami vedlejšími, 
hlavními. 

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Souvětí podřadná, tvoření vět a stavba textová. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Mluvený projev: Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace.  

Zapojuje se do diskuze, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Referát a diskuze, technika mluveného projevu. Zapojuje se do diskuze, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Charakteristika literárních postav Zapojuje se do diskuze, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Popis, líčení Zapojuje se do diskuze, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Písemný projev: 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 vlastnímu 
tvořivé na základě svých dispozic a osobních zájmů.  

Charakteristika 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 vlastnímu 
tvořivé na základě svých dispozic a osobních zájmů.  
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Český jazyk a literatura 8. ročník  

Subjektivně zabarvený popis 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 vlastnímu 
tvořivé na základě svých dispozic a osobních zájmů.  

Výklad 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 vlastnímu 
tvořivé na základě svých dispozic a osobních zájmů.  

Výtah 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 vlastnímu 
tvořivé na základě svých dispozic a osobních zájmů.  

Úvaha 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 vlastnímu 
tvořivé na základě svých dispozic a osobních zájmů.  

Tvořivé činnosti s literárním textem: Uceleně reprodukuje přečtený text. Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.  

Přednes literárních textů, reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 
dramatizace, vytváření vlastních textů. 

Uceleně reprodukuje přečtený text. Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.  

Způsoby interpretace literárních a jiných děl: Uceleně reprodukuje přečtený text. Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.  

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.  

Od nejstarší literatury po 20. století. Uceleně reprodukuje přečtený text. Jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.  

Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty.  

Literární druhy a žánry: Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele.  

Poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Zvuková stránka jazyka: Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Hláskosloví, spisovná výslovnost, intonace, důraz, pauza. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Slovní zásoba a tvoření slov: Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech.  

Význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, 
homonyma. 

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech.  

Obecné poučení o jazyce: Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Jazyky slovanské, obecné výklady o českém jazyce, vývoj českého jazyka, útvary 
českého jazyka. 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití.  

Tvarosloví Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Stavba slova a tvoření slov. Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Slovní druhy, vlastní jména, skloňování obecných jmen přejatých, skloňování cizích 
vlastních jmen, slovesa a jejich tvary. 

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.  

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné 
komunikační situaci.  

Pravopis: V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický, ve větě jednoduché i souvětí.  

Psaní i/y po obojetných souhláskách, v koncovkách podstatných jmen, přídavných 
jmen, přítomného času sloves, v koncovkách příčestí minulého. 

V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický, ve větě jednoduché i souvětí.  
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

Psaní vlastních jmen. V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický, ve větě jednoduché i souvětí.  

Skladba: Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Věta jednoduchá, základní a rozvíjející větné členy. Stava věty, přímá a nepřímá řeč, 
pořádek slov v české větě. Druhy vedlejších vět. 

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Věty jednočlenné, dvojčlenné. Nepravidelnosti větné stavby. Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.  

Mluvený projev: Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo.  

Zásady kultivovaného projevu, referát, diskuse. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Základní mluvené žánry podle komunikační situace. Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.  

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci.  

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo.  

Písemný projev: 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.  

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo.  

Subjektivně zabarvený popis, strukturovaný životopis, výpisek, žádost, teze, 
charakteristika, vypravování, úvahové útvary. 

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.  

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo.  

Literární druhy a žánry: Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.  
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele.  

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře.  

Poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele.  

Typické žánry a jejich představitelé. Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře.  

Hlavní vývojová období národní a světové literatury. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie.  

Způsoby interpretace literárních a jiných děl: Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie.  

Referáty žáků. Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Autoři 20.stol. až po současnost(samizdat). Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie.  

Tvořivé činnosti s literárním textem: Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.  

Přednes, reprodukce, záznam hlavní myšlenky, tvorba vlastních textů, dramatizace 
textu. 

Samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.  

Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního 
díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.  

Individuální styl autora. Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.  

Ztvárnění literárních děl. Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování.  

Vyhledávání informací. Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 
zdrojích.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 3 4 4 4 4 3 3 25 

   Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Anglický jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů 
vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  
Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je především probuzení zájmu o studium cizího jazyka a vytváření 
pozitivního vztahu k tomuto předmětu.  
Poskytujeme žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech budujeme 
čtenářské dovednosti a schopnost rozlišení grafické a mluvené podoby jazyka a na nich pak postupně 
budujeme schopnost psát. Zejména v počátcích výuky upřednostňujeme poslech, čtení a mluvení před 
psaním. Děti získávají cit pro melodii jazyka, který je velmi důležitý pro porozumění jeho mluvené podoby, 
pomocí mnoha říkanek a písní. Jakmile děti zvládnou příslušné gramatické pojmy v předmětu český jazyk a 
literatura, začínáme je učit i v jazyce anglickém (např. slovní druhy, časování sloves).  
Na 2. stupni se v tomto předmětu žákům poskytují kromě základní slovní zásoby také podmínky pro vznik 
čtenářských dovedností a především rozumových schopností pro rozlišení grafické a mluvené podoby jazyka, 
na nichž se následně osvojuje schopnost psát.  
 Důraz je kladen např. na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Soustavně dochází k 
osvojování citu pro melodii jazyka (vyprávění, písně, atd.), což je nezbytně nutné k porozumění mluvené 
obdoby jazyka. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci, která je jedním s předních cílů výuky.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

3. roč.:   3 hod/týden 
4. roč.:   4 hod/týden 
5. roč.:   4 hod/týden 
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Název předmětu Anglický jazyk 

6., 7. roč.: 4 hod/týden 
8., 9. roč.: 3 hod/týden 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel 1. stupeň: 
- překládá žákovi látku propojeně, systematicky a v souvislostech, s ohledem na mezipředmětové vztahy 
- podporuje samostatnost, tvořivost a motivaci 
- používá vhodné pomůcky a názorné příklady 
- dle potřeby uplatňuje individuální přístup k žákovi 
Učitel 2. stupeň: 
- překládá žákovi látku propojeně, systematicky a v souvislostech, s ohledem na     mezipředmětové vztahy 
- podporuje samostatnost, tvořivost a motivaci 
- používá vhodné pomůcky a názorné příklady 
- dle potřeby uplatňuje individuální přístup k žákovi 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 1. stupeň: 
- zařazuje do vyučování aktivity, kdy žák může mluvit pouze anglicky 
- zařazuje do výuky soutěže, kdy žák popisuje zvířata, předměty zařazuje do výuky texty s chybami a 
mezerami, které má žák opravit a doplnit 
- vede žáka ke schopnosti slovně opsat věc, myšlenku či situaci 
- klade důraz na analýzu (porovnávání, zjištění shod a odlišností) různých situací 
- využívá vhodné zdroje informací (internet, atd.) 
Učitel 2. stupeň: 
- zařazuje do vyučování pátrací aktivity, kdy žák může mluvit pouze anglicky 
- motivuje žáka před prázdninami, kdo přijede se zážitky, jak si anglicky objednal jídlo v restauraci, či koupil 
zmrzlinu 
- zařazuje do výuky soutěže 
- zařazuje do výuky texty s chybami a mezerami, které má žák opravit a doplnit 
- vede žáka ke schopnosti slovně opsat věc, myšlenku či situaci 
- klade důraz na analýzu (porovnávání, zjištění shod a odlišností) různých situací 
- využívá vhodné zdroje informací (internet, atd.) 
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Název předmětu Anglický jazyk 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 1. stupeň: 
- mluví co nejvíce na žáka anglicky (pokyny, otázky, jednoduchá konverzace) 
- zajistí žákovi častý poslech nahrávek rodilými mluvčími 
- motivuje žáka ke konverzaci na cestách a předem tyto situace ve výuce simuluje 
- vytváří modelové situace a vede žáka k jejich řešení 
- pomocí cvičení i četby literatury rozšiřuje slovní zásobu žáka 
- vede žáka ke gramaticky, výslovnostně, intonačně a moderně správné tvorbě větných celků 
- prostřednictvím slohových prací, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky kultivovanému písemnému 
projevu 
- prostřednictvím slohových prací, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky kultivovanému písemnému 
projevu 
Učitel 2. stupeň: 
- mluví co nejvíce na žáka anglicky (pokyny, otázky, jednoduchá konverzace) 
- zajistí žákovi častý poslech nahrávek rodilými mluvčími 
- motivuje žáka ke konverzaci na cestách a předem tyto situace ve výuce simuluje 
- vytváří modelové situace a vede žáka k jejich řešení 
- pomocí cvičení i četby literatury rozšiřuje slovní zásobu žáka 
- vede žáka ke gramaticky, výslovnostně, intonačně a moderně správné tvorbě větných celků 
- prostřednictvím slohových prací, vedení čtenářských deníků, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky 
kultivovanému písemnému projevu 
- již od prvního ročníku žáky vedeme k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, k četbě literárních děl 
(žákům je k dispozici školní knihovna) – 
- prostřednictvím slohových prací, vedení čtenářských deníků, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky 
kultivovanému písemnému projevu 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 1. stupeň: 
- simuluje reálné situace, jak požádat o pomoc, radu či naopak ji poskytnout 
- vede žáka k podílení se na společném úkolu při skupinové práci 
- aplikuje individuální i skupinovou formu práce 
- podporuje integraci žáků s poruchami učení 
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům 
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Název předmětu Anglický jazyk 

- kontroluje kulturní úroveň komunikace (úcta, zdvořilost, naslouchání druhým, atd.) 
- analyzuje situace lidského chování 
- respektuje intelektové, věkové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
- posiluje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka 
- podporuje spoluúčast žáka na výuce 
Učitel 2. stupeň: 
- simuluje reálné situace, jak požádat o pomoc, radu či naopak ji poskytnout 
- vede žáka k podílení se na společném úkolu při skupinové práci 
- aplikuje individuální i skupinovou formu práce 
- podporuje integraci žáků s poruchami učení i jinak handicapované 
- uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům 
- kontroluje kulturní úroveň komunikace (úcta, zdvořilost, naslouchání druhým, atd.) 
- analyzuje situace lidského chování 
- respektuje intelektové, věkové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 
- posiluje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka 
- podporuje spoluúčast žáka na výuce 

Kompetence občanské: 
Učitel 1. stupeň: 
- vede žáka ke sledování reálií (video, audio, literatura), ke čtení cizojazyčných časopisů a čerpání informací 
o životě v jiných zemích 
- podporuje pozitivní vztah ke kultuře a historii (ochrana kulturního dědictví, atd.) 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáka ke sledování reálií (video, audio, literatura), ke čtení cizojazyčných časopisů a čerpání informací 
o životě v jiných zemích 
- podporuje pozitivní vztah ke kultuře a historii (ochrana kulturního dědictví, atd.) 
- analyzuje texty o rodné zemi, její historii i současnosti 
- rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku (besídky, besedy, návštěvy knihoven……) 

Kompetence pracovní: 
Učitel 1. stupeň: 
- vede žáka k samostatnému vyhledávání informací, neznámých výrazů a jejich dalších významů 
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost, pořádek a odpovědnost 
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Název předmětu Anglický jazyk 

- kontroluje samostatné práce žáka 
- oceňuje snahu a pracovitost žáka 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáka k samostatnému vyhledávání informací, neznámých výrazů a jejich dalších významů 
- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost, pořádek a odpovědnost 
- kontroluje samostatné práce žáka 
- oceňuje snahu a pracovitost žáka 
- vede žáka k dodržování hygienických pravidel pro všechny oblasti výuky 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Slovní zásoba z tematických celků, říkanky, písničky Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.  

Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.  

Tematické okruhy – škola, sport, stravování, oblékání Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.  

Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby.  

Pozdravy, rozloučení, představení se, vyjádření souhlasu a nesouhlasu, libosti a 
nelibosti, reakce na pokyny 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.  

Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje.  

Nácvik čtení, opis slov, doplňování písmen Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.  

Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova.  

Osobní zájmena, otázka, zápor u slovesa to be, to have,slovesa libosti, nelibosti, 
rozkazovací způsob(class language),poslech 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.  

Pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou 
osob s dostatkem času pro porozumění.  

Abeceda Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti.  

Používá abecední slovník učebnice  

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Tematická slovní zásoba, slovosled anglické věty. Receptivní řečové dovednosti  

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám vzhledem k osvojovaným tématům.  
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Anglický jazyk 4. ročník  

Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnosti, 
péče o zdraví, město, nákupy, člověk a společnost, cestování. 

Receptivní řečové dovednosti  

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své práci.  

Četba autentického textu, poslech a sledování, práce s internetem, slova v kontextu Receptivní řečové dovednosti  

Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní 
zásobu.  

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.  

Anglická abeceda Receptivní řečové dovednosti  

Používá dvojjazyčný slovník.  

Četba, fonetický zápis slova, vázání slov, znělost, neznělost Produktivní řečové dovednosti  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde, kam), časové (kdy), kvalitativní 
(jaký, který, jak), kvantitativní (kolik) 

Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  

Četba, práce se slovníkem Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  

Dopis, pohled, pozdrav, identifikační karta Produktivní řečové dovednosti  

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a 
odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.  

Rýmy, písně, pohádky, hry Produktivní řečové dovednosti  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Synonyma, antonyma, práce s textem a slovníkem Produktivní řečové dovednosti  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Pozdravy, poděkování, přání, představení, vyjadřování času, směru, popis místa, 
osob, omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o 
pomoc, službu, informaci, setkání, společenský program. 

Interaktivní řečové dovednosti  

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i 
kamarádem, poskytne požadovanou informaci.  

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Anglický jazyk 5. ročník  

Tematická slovní zásoba, slovosled anglické věty. Receptivní řečové dovednosti  

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám vzhledem k osvojovaným tématům.  

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své práci.  

Tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnosti, 
osobní dopis, formulář, dotazník, péče o zdraví, město, nákupy, příroda, počasí, 
člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových 
oblastí a České republiky 

Receptivní řečové dovednosti  

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám vzhledem k osvojovaným tématům.  

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své práci.  

Četba autentického textu, poslech a sledování, práce s internetem, slova v kontextu Receptivní řečové dovednosti  

Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní 
zásobu.  

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.  

Anglická abeceda Receptivní řečové dovednosti  

Používá dvojjazyčný slovník.  

Četba, fonetický zápis slova, vázání slov, znělost, neznělost Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a 
odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.  

Základní vztahy existenciální (kdo), prostorové (kde, kam), časové (kdy), kvalitativní 
(jaký, který, jak), kvantitativní (kolik) 

Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Četba, práce se slovníkem Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Dopis, pohled, pozdrav, identifikační karta Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Rýmy, písně, pohádky, hry Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  
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Anglický jazyk 5. ročník  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Synonyma, antonyma, práce s textem a slovníkem Produktivní řečové dovednosti  

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace.  

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.  

Pozdravy, poděkování, přání, představení, vyjadřování času, směru, popis místa, 
osob, omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o 
pomoc, službu, informaci, setkání, společenský program. 

Interaktivní řečové dovednosti  

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i 
kamarádem, poskytne požadovanou informaci.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Opakování – přítomný čas průběhový i prostý, vyjádření blízké budoucnosti, tázací 
dovětky 

Čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené 
texty.  

Letopočet v angličtině Čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené 
texty.  

Řadové číslovky Čte nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audio-orálně připravené 
texty.  

Minulý čas to be Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

I was ……, you were…..atd. + zápor, otázka Rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích.  

Formuje otázky a odpovídá na ně.  

Popis osob – nová slovní zásoba Formuje otázky a odpovídá na ně.  

Opakování – přídavná jména + stupňování Formuje otázky a odpovídá na ně.  

Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Opakování there is, are - vyvození there was, were Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Vánoce – nová slovní zásoba Zajímá se o základní reálie anglicky mluvících zemí.  
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Anglický jazyk 6. ročník  

Minulý čas průběhový Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Sloveso could Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Minulý čas prostý – vyvození pomocí průběhového Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Nepravidelná slovesa Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Procvičení minulých časů Sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlišti.  

Časová souslednost – upozornění Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlišti.  

Minulý čas prostý - tvoření otázky a záporu Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Sdělí základní informace o sobě, své rodině a bydlišti.  

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině – opakování Orientuje se v jednoduchém textu, vyhledává odpovědi na otázky.  

Časová určení – zítra, včera… atd. pomocí ago, before, after Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Orientuje se v jednoduchém textu, vyhledává odpovědi na otázky.  

Hodiny Orientuje se v jednoduchém textu, vyhledává odpovědi na otázky.  

Either x too Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Pravidelná slovesa a jejich minulý čas Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Opakování přítomných a minulých časů z předešlých ročníků Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů.  

Schools in Britain – konverzace Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů.  

Snaží se jednoduše vyjádřit svůj názor.  

Zkouší se zapojovat do rozhovoru.  

Budoucí čas – otázka + zápor Rozvíjí gramatické jevy.  

Opakování: going to Dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů.  

Opisné tvary modálních sloves Rozumí přiměřeně náročným sdělením i konverzaci dvou a více osob.  

Rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat.  

Budoucí čas modálních sloves Rozumí přiměřeně náročným sdělením i konverzaci dvou a více osob.  

Rozvíjí gramatické jevy.  

U doktora – konverzace Rozumí přiměřeně náročným sdělením i konverzaci dvou a více osob.  
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Anglický jazyk 7. ročník  

Snaží se jednoduše vyjádřit svůj názor.  

Zkouší se zapojovat do rozhovoru.  

Christmas in Britain – konverzace Rozumí přiměřeně náročným sdělením i konverzaci dvou a více osob.  

Má základní informace o anglicky mluvících zemích.  

Vazba sloves s předložkou – 2 předměty v jedné větě. Orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam 
dokáže odhadnout.  

Minulý čas modálních sloves. Rozvíjí gramatické jevy.  

Nepravidelné množné číslo podstatných jmen Rozvíjí gramatické jevy.  

Should, would, could. Rozvíjí gramatické jevy.  

Den svatého Valentýna - konverzace Orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, jejich význam 
dokáže odhadnout.  

When, if – a vyjádřování budoucího času Využívá slovníky.  

Rozvíjí gramatické jevy.  

Další nepravidelná množná čísla podstatných jmen Využívá slovníky.  

Přídavná jména a jejich stupňování - opakování Rozvíjí gramatické jevy.  

Stupňování víceslabičných přídavných jmen Rozvíjí gramatické jevy.  

Zvířata - konverzace Umí vyhledat základní informace a hlavní myšlenky.  

Snaží se jednoduše vyjádřit svůj názor.  

Zkouší se zapojovat do rozhovoru.  

Budoucí čas průběhový – otázka + zápor Rozvíjí gramatické jevy.  

Cestování - konverzace Má základní informace o anglicky mluvících zemích.  

Snaží se jednoduše vyjádřit svůj názor.  

Zkouší se zapojovat do rozhovoru.  

Nehody - konverzace Přednese krátkou zprávu či sdělení.  

Snaží se jednoduše vyjádřit svůj názor.  

Zkouší se zapojovat do rozhovoru.  

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Anglický jazyk 8. ročník  

Minulý čas, nepravidelná slovesa, tázací dovětky (že?) Čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, 
převážně informativního charakteru.  

Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: automobilová nehoda, telefonování. Čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, 
převážně informativního charakteru.  

Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

Domluví si schůzku, zeptá se na cestu a nakoupí.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Příčestí trpné u pravidelných sloves a vyvození trpného rodu. Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: práce v domácnosti, práce s cizojazyčným časopisem. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Předpřítomný čas – have been, have had, have known a předložky since x for Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Předpřítomný čas průběhový, vyjádření zájmena sám v cizím jazyce – myself x alone Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: nemoci, oslavy Vánoc. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Předpřítomný čas – další procvičení Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: volný čas. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Předpřítomný čas - další slovesa a signální slova při jeho použití Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: časopisy, rodina. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Časové a podmínkové věty – spojky: when, after, till, untill Napíše dopis, vyjádří své zážitky, dojmy, přání, plány….  

Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Zájmena: another, other Napíše dopis, vyjádří své zážitky, dojmy, přání, plány….  

Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  
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Anglický jazyk 8. ročník  

Konverzace: hory v zimě. Nebezpečí na horách. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

Využívá slovníky.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Opakování časů, příslovce – stupňování Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: v anglické rodině, u stolu, na poště, jízda metrem. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

Využívá slovníky.  

Domluví si schůzku, zeptá se na cestu a nakoupí.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Vztažné věty – uvedení, zájmena ve vztažných větách a jejich vypouštění Orientuje se v základních gramatických strukturách u již dříve probíraných časů.  

Konverzace: v Zoo. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

Využívá slovníky.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

Konverzace: nakupování, služby. Rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení.  

Odhaduje význam neznámých výrazů z kontextu.  

Využívá slovníky.  

V konverzaci využívá jednoduché obraty, týkající se běžných situací.  

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Opakování přítomného, minulého a budoucího času Formuluje otázky a odpovídá na ně.  

Tvoření otázek Formuluje otázky a odpovídá na ně.  

Tázací slova Formuluje otázky a odpovídá na ně.  

Konverzace: dopis příteli. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  
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Anglický jazyk 9. ročník  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Rozlišení have x have got Používá slovníky a jazykové příručky.  

Přítomný čas prostý x průběhový Používá slovníky a jazykové příručky.  

Konverzace: státy, popis osoby. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Much x many Používá slovníky a jazykové příručky.  

Počitatelná x nepočitatelná podstatná jména Používá slovníky a jazykové příručky.  

Some x any + jejich složeniny Používá slovníky a jazykové příručky.  

Minulý čas prostý x průběhový Používá slovníky a jazykové příručky.  

Konverzace: nakupování. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Verb patterns Používá slovníky a jazykové příručky.  

Going to x will (budoucí čas) Používá slovníky a jazykové příručky.  

Konverzace: pohlednice, popis místa. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Napíše stručný životopis, vyplní běžný formulář a dotazník.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Stupňování přídavných jmen Používá slovníky a jazykové příručky.  
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Anglický jazyk 9. ročník  

Formuluje otázky a odpovídá na ně.  

Synonyma, antonyma Používá slovníky a jazykové příručky.  

Konverzace: plány do budoucna. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Formuluje otázky a odpovídá na ně.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Předpřítomný čas x minulý Používá slovníky a jazykové příručky.  

Příslovce Používá slovníky a jazykové příručky.  

Modální slovesa a jejich opisné tvary Používá slovníky a jazykové příručky.  

Konverzace: u doktora, zaměstnání, formální dopis. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Napíše stručný životopis, vyplní běžný formulář a dotazník.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Časové a podmínkové věty Používá slovníky a jazykové příručky.  

Trpný rod Používá slovníky a jazykové příručky.  

Frázová slovesa Používá slovníky a jazykové příručky.  

Konverzace: telefonování. Reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text, pracuje s autentickými texty.  

Rozumí souvislým projevům učitele, rodilých mluvčích, neznámé výrazy dokáže 
odhadnout.  

Pohovoří na známá témata (včetně základních reálií).  

Vede jednoduchý dialog, přirozeně reaguje v dialogických situacích každodenního 
života.  

Předpřítomný čas prostý x průběhový Používá slovníky a jazykové příručky.  

Souslednost časů Používá slovníky a jazykové příručky.  
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Anglický jazyk 9. ročník  

Má všeobecný rozhled,orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, 
společenskopolitických, kulturních a historických reáliích.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

     

5.3 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Obsahovou náplní německého jazyka je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a 
interaktivních pomocí jazykových prostředků. 
K jejich rozvíjení je využívána slovní zásoba z učebnice v kombinaci s dalšími výukovými materiály (jiná řada 
učebnic, metodické příručky, pracovní listy, časopisy, video, počítač). V rámci předmětu je věnována 
pozornost dílčím aspektům průřezových témat, které jsou realizovány formou stanovených tematických 
okruhů a komunikačních situací, které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům, nadání a potřebám 
budoucího povolání. 
Učitel cizího jazyka se snaží u žáků rozvíjet pozitivní vztah k jazyku, vést žáky k osvojení pravidel mezilidské 
komunikace a prohlubovat vědomí vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

8., 9. roč.: 3 hod/týden 

Integrace předmětů  Další cizí jazyk 
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Název předmětu Německý jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- ve výuce prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vede k tomu, aby je využívali 
- žák je vybízen k hledání souvislostí při osvojování si slovní zásoby a výstavby cizího jazyka 
- tam, kde je to možné, využívá srovnání s mateřským jazykem, příp. s jinými cizími jazyky, které zná 
- žák dostává takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných 
textů 
- součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, příručkami, jazykovým softwarem a internetem 
- důvěru ve své jazykové schopnosti a návyky nutné k samostatné práci s jazykem získává dobrovolnou 
četbou německých knih a časopisů 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- poskytuje žákům prostor k samostatnému objevování jazykových problémů a k jejich řešení na základě 
jejich úsudku nebo předchozích zkušeností 
- při práci s texty se žáci učí zacházet s nekompletními informacemi, jsou tak vedeni k nutnosti domýšlení 
si, hledání souvislostí 
- zadává takové úkoly, ve kterých se studenti musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve 
výsledném projevu, dialogu či scénce 
- ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě a na 
těchto situacích si ověřují a aplikují své vědomosti, dovednosti a současně sledují svůj vlastní pokrok při 
překonávání problému 
- v rámci konverzace na různá témata je po žácích vyžaduje argumentace při vyjadřování názorů a 
dovednost je obhájit, schopnost činit rozhodnutí a zhodnotit výsledky svých mínění   

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- poskytuje úkoly pro procvičení si různých způsobů komunikace a učí žáky výstižně a kultivovaně vyjádřit 
vlastní myšlenky, jsou to především příklady dialogů, které žáci obměňují ve dvojicích, skupině nebo 
předvedou nějakou scénku, simulují tak možné situace praktického života, přičemž využívají nejen své 
zkušenosti, ale i fantazii 
- zadává různé typy textů a obrazových materiálů, na které žák musí verbálně nebo písemně reagovat, 
přičemž je veden k  přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjení interpretačních nebo 
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Název předmětu Německý jazyk 

korespondenčních schopností   
- v rámci konverzace učitel kultivuje u žáků schopnost vhodného zapojení se do diskuse, vyjádření 
vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti 
- prostřednictvím slohových prací, vedení čtenářských deníků, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky 
kultivovanému písemnému projevu 
- prostřednictvím slohových prací, vedení čtenářských deníků, zápisů v sešitech a referátů učíme žáky 
kultivovanému písemnému projevu 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vybízí studenty k aktivní diskusi, konstruktivní kritice či pochvale práce své i druhých a k hájení si svého 
stanoviska adekvátní argumentací na dotazy a kritiku výsledků své práce 
- se snaží podporovat u žáků zdravé sebevědomí    
- zadává žákům úkoly, ve kterých jednotlivě, ve dvojici nebo ve skupince simulují německy mluvící 
prostředí a různé životní situace (nakupování, seznamovací rozhovory), při kterých žáci projevují nejen 
svoje schopnosti komunikovat v německém jazyce, ale také spolupracovat s ostatními, přijímat a sdělovat 
informace, akceptovat názor jiných a obhajovat své stanovisko 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- v rámci konverzace nebo písemného sdělení vede žáky k tomu, aby vyjádřili svůj názor, zaujali stanovisko 
k problémům společenským, sociálním i kulturním 
- vybízí žáky k otevřenosti, k upřímnosti, aby se nebáli zeptat a nestyděli se za své případné chyby, aby 
tolerovali postupy jiných a získali tak k sobě vzájemnou úctu a respekt k individualitě každého z nich 
- seznamováním s reáliemi německy mluvících zemích (případně při pobytu v německy mluvících zemích) 
vybízí žáky k pozitivnímu vnímání, ocenění a k respektování jiných kulturních, historických a etických 
hodnot 
- prostřednictvím četby aktuálních časopisů a novin dané jazykové oblasti dává učitel žákům možnost 
pochopit kulturní, politické, ekologické problémy a souvislosti 
- rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku (besídky, besedy, návštěvy knihoven……) 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- žákům stanoví pravidla a pokyny, které bude ve výuce uplatňovat, termíny pro odevzdání zadaných 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

64 

Název předmětu Německý jazyk 

úkolů. Seznamuje žáky s bezpečným a účinným používáním materiálů a pomůcek. Žáci jsou tak vedeni k 
zodpovědnému přístupu při plnění svých povinností, k dodržování stanovených pravidel a závazků 
- sděluje žákům životní zkušenosti a vlastním příkladem je motivuje ke snaze celoživotního vzdělávání se 
- prostřednictvím četby, poslechem písní, audio a video ukázky podněcuje žáky k praktickému uplatnění 
jazyka, k pochopení důležitosti cizojazyčného vzdělání 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Základní pravidla komunikace v běžných každodenních sděleních: pozdrav (Grüße), 
představování, omluva, poděkování, oslovení. 

Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje.  

Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým 
větám.  

Jednoduchá sdělení: přání a blahopřání. Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině.  

Základní vztahy: existenciální (Ich, bin, Ich habe,… Wochentage), prostorové (Wo, 
Wohin,…otázky W-Fragen), kvalitativní (Wie…). 

Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět.  

Tematické okruhy: rodina, popis osob - základní slovní zásoba, volný čas - základní 
slovní zásoba, roční období, měsíce, časové údaje. 

Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných výrazů.  

Slovní zásoba. Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině.  

Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: sloveso mögen, 
časování pravidelných sloves, nepřímý pořádek slov v oznamovací větě, 
přivlastňovací zájmena, vazba von, určitý člen der, die, das, neurčitý člen ein, eine, 
ein, zápor kein, předložka in ve 3. pádě, předložka am, užití čísel do 100. 

Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět.  

Rozkazovací způsob. Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje.  

Souhlas a nesouhlas (Otázky zjišťovací ja – nein). Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým 
větám.  

Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

    

Německý jazyk 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Německý jazyk 9. ročník  

Základní pravidla komunikace v běžných každodenních sděleních: pozdrav (Grüße), 
představování, omluva, poděkování, oslovení. 

Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým 
větám.  

Jednoduchá sdělení: přání a blahopřání. Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým 
větám.  

Souhlas a nesouhlas (Otázky zjišťovací ja – nein). Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým 
větám.  

Tematické okruhy: rodina, popis osob - základní slovní zásoba, volný čas - základní 
slovní zásoba. 

Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině.  

Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných výrazů.  

Slovní zásoba: dny v týdnu, školní pomůcky, předměty ve škole, zvířata, lidské tělo, 
lidské vlastnosti, vzhled, popis osob. 

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace.  

Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: slovesa být a mít, 
řadové číslovky 1 - 10, 4. pád - určitý člen, neurčitý člen, přivlastňovací zájmena, 
nepravidelná slovesa, tázací zájmena, sloveso mögen, osobní zájmena v 1. a 4. 
pádě. 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně.  

Zápor kein, slovosled přímý a nepřímý. Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět.  

Rozkazovací způsob u: jednotného a množného čísla. Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních 
gramatických struktur a vět.  

Tematické okruhy: roční období, měsíce, časové údaje, sestavení vlastního rozvrhu 
hodin, měsíce. 

Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných výrazů.  

Tematické okruhy: školský systém, zdvořilostní fráze. Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných výrazů.  

Krátké srozumitlné texty. Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm požadovanou informaci.  

Informační nápisy a orientační pokyny. Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

5 5 5 5 5 4 4 5 4 42 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Rozvíjí 
intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstrakci a logický úsudek. Vyučovací 
předmět Matematika by měl být chápán jako reálný odraz vztahů  v hmotném světě. V základním 
vzdělávání je založen především na aktivních činnostech. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v 
praktickém životě. Žáci mají získat početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, umět si 
poradit s praktickými úlohami denní potřeby, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat 
informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Žáci si postupně osvojují myšlenkové postupy a matematické 
pojmy, osvojují si algoritmy, terminologii, symboliku a jejich užití. 
V prvním a druhém období (1. – 5. ročník) vede žáka k vytváření prvotních představ o kvantitě, vztazích 
mezi čísly a závislostech, k pochopení významu základních početních 
výkonů a zvládání jejich provádění (s přirozenými čísly do 1000 000). V geometrii vede k pochopení 
základních geometrických pojmů, rozvíjení a zdokonalování grafických dovedností a aplikování získaných 
vědomostí při řešení praktických úloh. 
Vzdělávání na 2. stupni v matematice je zaměřeno na: 
- užití matematiky v reálných situacích 
- osvojení  pojmů, matem. postupů 
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 
- logické a kritické usuzování 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

1. roč.:            5 hod/týden 
2., 3., 4.roč.:   5 hod/týden 
5. roč.:            5 hod/týden 
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Název předmětu Matematika 

6., 7., 9. roč.: 4 hod/týden 
8. roč.: 5 hod/týden 

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel 1. stupeň: 
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 
- srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle   v souladu s cíli vzdělávacího programu 
- vede žáky k ověřování výsledků. 
- střídá různé metody a formy práce                                                         
- navozuje praktické situace, zařazuje projektové vyučování 
Učitel 2. stupeň: 
- zařazuje metody,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 
- vede žáky k plánování postupů a úkolů 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 
 
Žáci: 
- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním 
- reálných jevů 
- vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 
- využívání prostředků výpočetní techniky 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 1. stupeň: 
- zajímá se  o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti 
- vede žáky k plánování úkolů a postupů 
- zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
- umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke 
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Název předmětu Matematika 

správnému řešení 
- dodává žákům  sebedůvěru 
Učitel 2. stupeň: 
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
- vede žáky k ověřování výsledků 
 
Žáci: 
- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model 
- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 
- učí se zvolit  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 1. stupeň: 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému  projevu 
- zařazuje práci na PC a na interaktivní tabuli 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- podle potřeby pomáhá žákům 
 
Žáci: 
- zdůvodňují matematické postupy 
- vytvářejí hypotézy 
- komunikují na odpovídající 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 1. stupeň: 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- podněcuje žáky k argumentaci 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
Učitel 2. stupeň: 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
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Název předmětu Matematika 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 
Žáci: 
- spolupracují ve skupině 
- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

Kompetence občanské: 
Učitel 1. stupeň: 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své 
činnosti nebo výsledky 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
 
Žáci: 
- respektují názory ostatních 
- si formují volní a charakterové rysy 
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Kompetence pracovní: 
Učitel 1. stupeň: 
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které 
vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
- vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek 
- vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů       
Učitel 2. stupeň: 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 
- vede žáky k ověřování výsledků 
 
Žáci: 
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- si zdokonalují grafický projev 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

    

Matematika 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Obor přirozených čísel - přirozená čísla do dvaceti Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.  

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose.  

Vztahy více, méně, rovná se Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.  

Řazení čísel podle velikosti Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose.  

Sčítání a odčítání do 20 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.  

Slovní úlohy Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.  

Základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary; nachází v realitě 
jejich reprezentaci.  

Orientace v prostoru Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.  

Finanční gramotnost - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz. 

Pozná české mince a bankovky.  

Uvede příklad využití platební karty.  

Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.  

    

Matematika 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Obor přirozených čísel - číselný obor 0 - 100 Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.  

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose.  

Porovnávání čísel Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose.  

Sčítání a odčítání do 100 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.  

Příklady se závorkami Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.  

Násobilka -násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do padesáti Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.  

Písemné algoritmy početních operací Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.  
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Matematika 2. ročník  

Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich prezentaci.  

Délka úsečky, jednotky délky Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky.  

Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.  

Jednotky času Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času.  

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.  

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.  

Finanční gramotnost - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz. 

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.  

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.  

Pozná české mince a bankovky.  

Uvede příklad využití platební karty.  

Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.  

    

Matematika 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Obor přirozených čísel - číselný obor 0-1000, numerace do 1 000, zápis a 
porovnávání čísel do 1 000 

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.  

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti.  

Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose.  

Vlastnosti písemných operací s přirozenými čísly Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.  

Písemné algoritmy početních operací Využívá názorných obrázků k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku.  

Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti i písemně Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.  

Zaokrouhlování Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.  

Násobilka - násobení a dělení v oboru násobilek do sta, násobení a dělení 
dvojciferných čísel, dělení se zbytkem 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.  

Základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich prezentaci.  

Základní útvary v prostoru - Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky.  
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Matematika 3. ročník  

kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.  

Obvod obrazce Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.  

Osově souměrné útvary Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.  

Závislosti a jejich vlastnosti Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času.  

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.  

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.  

Jednotky času Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času.  

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.  

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.  

Práce s kalkulačkou Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času.  

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života.  

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.  

Finanční gramotnost - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz. 

Pozná české mince a bankovky.  

Uvede příklad využití platební karty.  

Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.  

Celek, část, zlomek, polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina, čitatel, jmenovatel, 
zlomková čára. 

Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech 
z běžného života.  

Využívá názorných obrázků k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku.  

    

Matematika 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Číselný obor do 1 000 000, zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení.  

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.  

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly. Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.  

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel.  

Písemné algoritmy početních operací. Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.  
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Matematika 4. ročník  

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel.  

Slovní úlohy Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel.  

Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, úsečka, polopřímka, čtverec, kruh, 
čtyřúhelník. 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnici).  

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Sestrojí rovnoběžky a kolmice.  

Osově souměrné útvary. Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru.  

Obsah obrazce. Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru.  

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.  

Obsah obdélníka a čtverce. Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru.  

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.  

Závislosti a jejich vztahy. Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády. Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Slovní úlohy, magické čtverce, prostorová představivost. Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.  

Celek, část, zlomek. Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jednou částí vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života.  

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.  

Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina. Využívá názorných obrázků k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku.  

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.  

Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 
z celku. 

Vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, dsetiny.  

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.  

Čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a 
desetiny).  

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.  

Pozná české mince a bankovky.  
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Matematika 4. ročník  

Finanční gramotnost - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsob placení, banka jako správce peněz, úspory, 
půjčky. 

Uvede příklady využití platební karty.  

Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.  

    

Matematika 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Přirozená čísla do 1 000 000 a přes milion Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.  

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje početní operace v celém oboru přirozených 
čísel.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Zápis čísla, číselná osa. Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.  

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje početní operace v celém oboru přirozených 
čísel.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly. Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení.  

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje početní operace v celém oboru přirozených 
čísel.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Písemné algoritmy početních operací. Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení.  

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje početní operace v celém oboru přirozených 
čísel.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Rovinné obrazce, tělesa Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnici); užívá jednoduché konstrukce.  

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.  
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Matematika 5. ročník  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, úsečka, polopřímka, čtverec, kruh, 
kružnice, obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník. 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnici); užívá jednoduché konstrukce.  

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Sestrojí rovnoběžky a kolmice.  

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Obvod a obsah obrazce Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran.  

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Slovní úlohy, magické čtverce, prostorová představivost. Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.  

Vyhledává, sbírá a třídí data.  

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.  

Finanční gramotnost - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsob placení, banka jako správce peněz, úspory, 
půjčky, korupce. 

Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz.  

Porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi.  

Desetinná čísla - zápis, čtení, vyznačení na číselné ose. Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.  

Záporná čísla - význam znaku "-", vyznačení na číselné ose. Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na 
číselné ose.  
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Matematika 5. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Prvočíslo, číslo složené. Vysvětlí pojmy prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel.  

Rozklad čísla na prvočinitele. Rozloží číslo složené na součin prvočinitelů.  

Násobek, dělitel. Vysvětlí pojmy prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel.  

Čísla soudělná a nesoudělná. Vysvětlí pojmy prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel.  

Nejmenší společný násobek. Řeší slovní úlohy s využitím n a D.  

Určí nejmenší společný násobek (n) a největší společný dělitel (D).  

Největší společný dělitel. Řeší slovní úlohy s využitím n a D.  

Určí nejmenší společný násobek (n) a největší společný dělitel (D).  

Kritéria dělitelnosti (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 50, 100). Určí podle znaků dělitelnosti, čím je číslo dělitelné.  

Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě. Dělí desetinná čísla číslem přirozeným i číslem desetinným.  

Přečte a zapíše desetinné číslo.  

Čtení a zápis desetinných čísel. Přečte a zapíše desetinné číslo.  

Desetinná čísla na číselné ose. Znázorní desetinné číslo na číselné ose.  

Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel. Porovná desetinná čísla.  

Zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností.  

Násobení desetinných čísel. Násobí desetinná čísla.  

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným a číslem desetinným. Dělí desetinná čísla číslem přirozeným i číslem desetinným.  

Převody jednotek délky a hmotnosti. Převádí jednotky.  

Přímka, polopřímka, úsečka, úhel. Narýsuje a označí přímku, polopřímku, úsečku dané délky.  

Kružnice, kruh. Narýsuje a označí kružnici, kruh.  
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Matematika 6. ročník  

Trojúhelník, trojúhelníková nerovnost. Určí, zde lze sestrojit trojúhelník užitím trojúhelníkové nerovnosti.  

Rýsování trojúhelníků ze tří stran. Narýsuje trojúhelník ze tří stran.  

Druhy trojúhelníků. Rozliší druhy trojúhelníků podle délek stran (rovnostranný, rovnoramenný, obecný).  

Rozliší druhy trojúhelníků podle velikosti úhlů (ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý).  

Vnitřní a vnější úhly trojúhelníka. Určí vnitřní úhly trojúhelníka, jsou-li dány velikostí dvou dalších vnitřních úhlů.  

Využívá při výpočtech vlastností dvojic úhlů a součtu úhlů v trojúhelníku.  

Těžnice, těžiště trojúhelníku. Sestrojí těžnice a těžiště trojúhelníku, sestrojí výšky trojúhelníku.  

Výšky trojúhelníků, ortocentrum. Sestrojí těžnice a těžiště trojúhelníku, sestrojí výšky trojúhelníku.  

Rýsování kolmic a rovnoběžek. Rýsování kolmic a rovnoběžek.  

Vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů). Určí typy úhlů u vzájemné polohy dvou přímek v rovině.  

Kružnice trojúhelníků opsaná a vepsaná. Sestrojí u trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou.  

Úhel a jeho velikost. Popíše úhel, vysvětlí, co je velikost úhlu, jednotku - stupeň, minuta.  

Druhy úhlů. Rozliší druhy úhlů.  

Jednotky velikosti úhlu (stupně, minuty). Popíše úhel, vysvětlí, co je velikost úhlu, jednotku - stupeň, minuta.  

Úhel dané velikosti, úhloměr. Narýsuje úhel dané velikosti, změří úhel úhloměrem.  

Rýsování úhlů. Narýsuje a rozpozná úhel ostrý, pravý, tupý, přímý.  

Sestrojí dvojice úhlů vedlejších, vrcholových, střídavých a souhlasných úhlů a popíše 
jejich vlastnosti.  

Sčítání a odčítání úhlů (početní i grafické). Sečte a odečte dvojice úhlů početně i graficky.  

Násobení a dělení úhlu dvěma. Násobí a dělí úhel dvěma.  

Osová a středová souměrnost. Určí osově a středově souměrný útvar.  

Sestrojí útvar ve středové a osové souměrnosti.  

Kvádr, krychle. Rozliší a popíše krychli a kvádr.  

Používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, stěnová a tělesová úhlopříčka.  

Jednotky obsahu, objemu, převody jednotek. Převádí jednotky.  

Určí jednotky obsahu, objemu.  

Povrch krychle a kvádru. Vypočítá povrch, objem krychle a kvádru dosazením do vzorce.  

Síť krychle a kvádru ve čtvercové síti. Zakreslí síť kvádru a krychle ve čtvercové síti.  

Obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání. Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles ve volném rovnoběžném promítání.  
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Matematika 6. ročník  

Osa úsečky, osa úhlu. Sestrojí osu úsečky a osu úhlu.  

Obvod a obsah čtverce a obdélníku. Vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce.  

Pravoúhlá soustava souřadnic. Určí polohu bodu v rovině.  

Znázorní bod v pravoúhlé soustavě souřadnic.  

Určování polohy bodu v rovině. Určí polohu bodu v rovině.  

Znázorní bod v pravoúhlé soustavě souřadnic.  

Souřadnice bodu v rovině. Určí polohu bodu v rovině.  

Znázorní bod v pravoúhlé soustavě souřadnic.  

Sčítá a odečítá desetinná čísla. Sčítá a odečítá desetinná čísla.  

    

Matematika 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Celek a část. Používá zlomek jako část celku.  

Vyjádření části celku pomocí zlomku. Používá zlomek jako část celku.  

Převrácené číslo. Používá zlomek jako část celku.  

Převádění zlomku na desetinná čísla a naopak. Převede zlomek na desetinné číslo a naopak.  

Smíšené číslo. Převede smíšená čísla na zlomky a zlomky na smíšená čísla.  

Převádění smíšeného čísla na zlomek a nepravý zlomek na smíšené číslo. Převede smíšená čísla na zlomky a zlomky na smíšená čísla.  

Rozšiřování a krácení zlomků. Rozšíří a zkrátí zlomek.  

Porovná zlomek podle velikosti.  

Sčítání a odčítání zlomků. Sčítá a odečítá zlomky.  

Násobení a dělení zlomků. Násobí a dělí zlomky.  

Složený zlomek. Používá složený zlomek.  

Čísla celá – kladná, záporná, nula. Vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady.  

Uspořádání celých čísel na číselné ose. Znázorní celé číslo na číselné ose.  

Porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti.  

Absolutní hodnota čísla nula. Určí absolutní hodnotu čísla.  

Čísla navzájem opačná. Určí číslo opačné.  

Sčítání a odčítání celých čísel. Sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla.  
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Matematika 7. ročník  

Násobení a dělení celých čísel. Sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla.  

Početní operace s celými čísly. Provádí složitější početní operace s celými čísly.  

Poměr, postupný poměr. Objasní pojmy poměr a postupný poměr.  

Provádí jednoduché úpravy poměru pomocí krácení a rozšiřování.  

Rozdělení celku v daném poměru, stanovení poměru ze zadaných údajů. Počítá slovní úlohy z praxe s využitím poměru.  

Vypočítá jednotlivé díly celku určené daným poměrem.  

Stanoví poměr ze zadaných údajů.  

Měřítko, výpočet vzdálenosti na mapě a ve skutečnosti. Vysvětlí pojem měřítko plánu a mapy, dovede přepočítat měřítko.  

Úměra přímá a nepřímá. Pozná přímou a nepřímou úměru.  

Tabulky přímé a nepřímé úměrnosti. Sestaví tabulku přímé a nepřímé úměrnosti.  

Graf přímé a nepřímé úměrnosti. Sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti.  

Aritmetický průměr a jeho výpočet ve slovních úlohách. Vypočítá aritmetický průměr a uvede jeho praktický význam.  

Aplikuje výpočet aritmetického průměru ve slovních úlohách z praxe.  

Trojčlenka. Řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky.  

Procento, základ, počet procent, procentová část. Vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent, promile.  

Vypočítá jedno procento z daného základu.  

Výpočet procentové části. Řeší aplikační úlohy na procenta.  

Použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu procent a vypočítá je.  

Výpočet počtu procent. Použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu procent a vypočítá je.  

Výpočet základu. Řeší aplikační úlohy na procenta.  

Použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu procent a vypočítá je.  

Jednoduché úrokování. Aplikuje základy jednoduchého úrokování.  

Promile. Vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent, promile.  

Slovní úlohy z praxe. Provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup řešení.  

Pravidelné mnohoúhelníky. Sestrojí šestiúhelník, osmiúhelník.  

Popíše vlastnosti šestiúhelníku, osmiúhelníku.  

Čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník). Rozliší typy čtyřúhelníků.  

Shodnost (věty o shodnosti trojúhelníků). Vysvětlí pojem shodnost rovinných útvarů, shodnost trojúhelníků.  

Uvede věty o shodnosti trojúhelníků.  
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Matematika 7. ročník  

Konstrukce trojúhelníků – věty sss, sus, usu. Sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu.  

Vlastnosti rovinných útvarů. Využívá vlastností základních rovinných útvarů (vlastností úhlopříček, velikost úhlů, 
souměrnost).  

Obvod a obsah rovinných útvarů. Určí výpočtem obsah a obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku a 
lichoběžníku.  

Používá a převádí jednotky délky a obsahu.  

Kolmý hranol. Popíše kolmý hranol.  

Hranol trojboký, čtyřboký, víceboký. Popíše kolmý hranol.  

Objem a povrch hranolu. Vypočítá objem a povrch hranolu.  

Vzdálenost bodu od přímky. Určí vzdálenost bodu od přímky.  

Číselné a logické řady. Doplní číselnou, logickou nebo obrázkovou řadu.  

Číselné a obrázkové analogie. Doplní číselnou, logickou nebo obrázkovou řadu.  

    

Matematika 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Druhá mocnina a její vlastnosti. Určí druhou mocninu reálných čísel a druhou odmocninu nezáporných reálných 
čísel.  

Druhá odmocnina a její vlastnosti. Určí druhou mocninu reálných čísel a druhou odmocninu nezáporných reálných 
čísel.  

Určení druhé mocniny a odmocniny pomocí matematických tabulek kalkulačky. Určí druhé mocniny a odmocniny pomocí matematických tabulek a kalkulačky.  

Početní operace s mocninami. Uvede příklady praktického použití druhé mocniny a odmocniny.  

Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.  

Číselný výraz. Vysvětlí pojem číselný výraz a určí jeho hodnotu.  

Určování hodnot číselného výrazu. Vysvětlí pojem číselný výraz a určí jeho hodnotu.  

Zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deset. Zapíše číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti.  

Proměnná. Rozumí pojmu výraz s proměnnou.  

Výrazy s proměnnými. Rozumí pojmu výraz s proměnnou.  

Pravidla pro sčítání, odčítání, násobení výrazů s proměnnou. Provádí početní operace s výrazy s proměnnou.  

Zápis slovního textu pomocí výrazu. Řeší zadané slovní úlohy pomocí proměnných.  
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Matematika 8. ročník  

Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných.  

Jednočlen, dvojčlen, mnohočlen. Zná rozdíl mezi pojmem jednočlen, dvojčlen, mnohočlen.  

Sčítání, odčítání mnohočlenů. Provádí početní operace s mnohočleny.  

Násobení mnohočlenu jednočlenem. Provádí početní operace s mnohočleny.  

Násobení mnohočlenu mnohočlenem. Provádí početní operace s mnohočleny.  

Použití vzorců druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl čtverců. Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců.  

Úprava mnohočlenu vytýkáním. Provádí úpravu mnohočlenů vytýkáním.  

Lineární rovnice. Používá pojmy rovnost, rovnice, kořen rovnice.  

Rovnost, rovnice, kořen rovnice. Používá pojmy rovnost, rovnice, kořen rovnice.  

Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic. Dokáže řešit lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav.  

Zkouška správnosti výpočtu. Provádí zkoušku správnosti svého řešení.  

Jednoduché slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Uvede příklady využití lineárních rovnic v praxi.  

Analyzuje a řeší jednoduché problémy z praxe pomocí lineárních rovnic.  

Příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti. Je schopen užívat pojmy, statisticky, soubor, kvalitativní, kvantitativní znak, četnost, 
modus, medián.  

Nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku. Provádí statistická šetření a zapisuje je pomocí tabulky nebo diagramu.  

Kvantitativní nebo kvalitativní znak. Vyhledává, vyhodnocuje, zpracovává data.  

Porovnává soubory dat.  

Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu a kriticky 
hodnotí jejich reálnost.  

Zápis zjištění údajů do tabulky. Provádí statistická šetření a zapisuje je pomocí tabulky nebo diagramu.  

Určování četnosti hodnot daného znaku. Vyhledává, vyhodnocuje, zpracovává data.  

Porovnává soubory dat.  

Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu a kriticky 
hodnotí jejich reálnost.  

Sestavování sloupcového a kruhového diagramu. Vyhledává, vyhodnocuje, zpracovává data.  

Porovnává soubory dat.  

Samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu a kriticky 
hodnotí jejich reálnost.  

Základní pojmy v pravoúhlém trojúhelníku – odvěsny, přepona. Vysvětlí pojem odvěsny, přepona v pravoúhlém trojúhelníku.  
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Matematika 8. ročník  

Pythagorova věta a její důkaz. Provádí výpočty délek stran trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty a užívá ji v 
příkladech z praxe.  

Příklady z praxe řešené pomocí Pythagorovy věty. Účelně užívá matematické tabulky a kalkulátor.  

Provádí výpočty délek stran trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty a užívá ji v 
příkladech z praxe.  

Ludolfovo číslo. Umí používat a zná Ludolfovo číslo.  

Výpočty obsahu a obvodu kruhu, délka kružnice. Odhadne a vypočítá obsah a obvod.  

Užívá pojmy kruh, kružnice, zná rozdíl těchto pojmů.  

Slovní úlohy z praxe vedoucí k užití obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice. Řeší slovní úlohy vedoucí k užití obvodu a obsahu kruhu, délky kružnice.  

Thaletova věta. Používá Thaletovu větu ke konstrukci tečen z bodu ke kružnici.  

Konstrukce tečny v daném bodě. Používá Thaletovu větu ke konstrukci tečen z bodu ke kružnici.  

Vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic. Analyzuje vzájemnou polohu dvou kružnic, kružnice a přímky.  

Užívá pojmy středná, tečna, sečna, vnější a vnitřní dotyk, bod dotyku.  

Množiny bodů dané vlastnosti (Thaletova kružnice). Pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného 
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice).  

Základní pravidla přesného rýsování. Pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného 
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice).  

Pojem množina všech bodů dané vlastnosti a jejich konstrukce. Pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného 
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice).  

Využitím množin všech bodů dané vlastnosti k řešení konstrukčních úloh. Pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného 
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice).  

Konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku. Sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky.  

Rozbor, zápis postupu konstrukce, provedení konstrukce. Popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar sestrojí, určí počet řešení 
konstrukční úlohy a ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání.  

Základní pojmy a vlastnosti válce. Používá pojmy podstava a plášť válce.  

Konstrukce sítě válce. Načrtne a sestrojí síť válce.  

Výpočty objemu a povrchu válce. Odhaduje a vypočítá objem a povrch válce.  

Řešení slovních úloh z praxe na povrch a objem válce. Odhaduje a vypočítá objem a povrch válce.  

Číselné a logické řady. Doplní číselnou, logickou nebo obrázkovou řadu.  

Číselné a obrázkové analogie. Doplní číselnou, logickou nebo obrázkovou řadu.  
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Matematika 8. ročník  

Logické a netradiční geometrické úlohy. Řeší slovní úlohy úsudkem, vysvětlí způsob řešení.  

Rozdělí daný geometrický útvar na jiné, podle daných vlastností.  

    

Matematika 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Obor proměnné. Určuje hodnotu výrazu.  

Smysl lomeného výrazu. Určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl.  

Krácení a rozšiřování lomených výrazů. Provádí početní operace s lomenými výrazy.  

Upraví složený lomený výraz a dále ho zjednoduší.  

Početní operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) lomených výrazů. Upraví složený lomený výraz a dále ho zjednoduší.  

Provádí početní operace s lomeným výrazem.  

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli. Vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav rovnice se zlomky a závorkami, s neznámou 
ve jmenovateli.  

Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Vyřeší za pomoci ekvivalentních úprav rovnice se zlomky a závorkami, s neznámou 
ve jmenovateli.  

Řešení soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými metodou sčítací a 
dosazovací, zkouška řešení. 

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustavu v oboru R.  

Provede zkoušku řešení.  

Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustavu v oboru R.  

Slovní úlohy řešené pomocí soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustavu v oboru R.  

Příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti. Provádí statistická šetření a zapisuje je pomocí tabulky nebo diagramu.  

Nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku. Vyhledává, vyhodnocuje, zpracovává data.  

Porovnává soubory dat.  

Lineární funkce. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.  

Definiční obor funkce, množina hodnot funkce. Zná a používá pojmy definiční obor funkce, množina hodnot funkce.  

Pojmy závislá proměnná, nezávislá proměnná. Zná a používá pojmy definiční obor funkce, množina hodnot funkce.  

Graf funkce. Určuje základní vlastnosti funkcí - f. rostoucí, f. klesající, funkce sudá a lichá.  

Graf funkce klesající, rostoucí. Určuje základní vlastnosti funkcí - f. rostoucí, f. klesající, funkce sudá a lichá.  

Lineární funkce y = ax + b, graf lineární funkce, vliv koeficientů a, b na graf funkce. Určuje základní vlastnosti funkcí - f. rostoucí, f. klesající, funkce sudá a lichá.  

Kvadratická funkce, graf kvadratické funkce. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.  
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Matematika 9. ročník  

Vysvětlí pojem kvadratická funkce.  

Dokáže sestrojit graf funkce.  

Řešení slovních úloh pomocí funkcí. Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.  

Podobnost trojúhelníků, praktické zmenšování a zvětšování útvarů v daném 
poměru. 

Dokáže určit podobné útvary v rovině, určí a použije poměr podobnosti, sestrojí 
podobný obraz danému vzoru.  

Věty o podobnosti trojúhelníků. Využívá při výpočtech věty o podobnosti a shodnosti trojúhelníků.  

Dělení úsečky v daném poměru. Rozdělí úsečku dané délky v daném poměru.  

Goniometrické funkce sin, cos, tg. Definuje goniometrické funkce sin, cos, tg.  

Výpočet stran a úhlů v trojúhelníku s využitím goniometrických funkcí. Používá goniometrické funkce k výpočtům stran a úhlů v trojúhelníku.  

Prostorová tělesa jehlan, kužel, koule a jejich vlastnosti. Analyzuje vlastnosti prostorových těles.  

Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa).  

Síť jehlanu. Sestrojuje sítě prostorových těles.  

Výpočet objemu a povrchu jehlanu. Vypočítává objem a povrch jehlanu.  

Síť kužele. Sestrojuje sítě prostorových těles.  

Výpočet objemu a povrchu kužele. Vypočítává objem a povrch kužele.  

Výpočet objemu a povrchu koule. Vypočítává objem a povrch koule.  

Praktické slovní úlohy na využití goniometrických funkcí. Řeší praktické úlohy s využitím goniometrických funkcí.  

     

5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

      Povinný Povinný Povinný  Povinný  
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Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout informační 
gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání i v 
praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění 
na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou 
vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou a textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro 
zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání 
souborů se učí používat elektronickou poštu. Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a 
komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího 
softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. 
Žáci na 2. stupni jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v 
síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. 
Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. 
Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních 
- a komunikačních technologií 
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 
- zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k 
dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a 
racionálnější organizaci práce 
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů 
a procesů 
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software 
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných 
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Název předmětu Informatika 

médiích 
- šetrné práci s výpočetní technikou 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

5. roč.:  1 hod/týden 
6., 7., 9. roč.: 1 hod/týden 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel 1. stupeň: 
- zadávanými úkoly vede k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních 
technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními 
žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové 
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 
Učitel 2. stupeň: 
- zařazuje metody a formy s využitím nástěnných obrazů a modelových projektů 
- vede žáky k plánování postupů a úkolů 
- snaží se vést žáky k získávání znalostí i vlastním poznáním 
- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 
 
Žáci: 
- osvojování a upevňování získaných pojmů a vztahů 
- vytváření zásoby názvů v oblasti informatiky 
- využívání prostředků výpočetní techniky a videozáznamů 
- vytvoření pozitivního přístupu k PC 
- zdokonalení orientace na klávesnici a ve světě informačních technologií 
- správné poloze jednotlivých částí těla vůči PC 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel 1. stupeň: 
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v 
životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které 
nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 
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Název předmětu Informatika 

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 
provedení a dotažení do konce 
Učitel 2. stupeň: 
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
- vede žáky k ověřování výsledků, hledá více důkazů pro svá tvrzení 
 
Žáci: 
- snaží se pracovat jak sám tak v kolektivu či ve skupinách 
- provádějí rozbor problému 
- učí se zvolit správný postup a zdůvodnit nesprávné počínání 

Kompetence komunikativní: 
Učitel 1. stupeň: 
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 
prostřednictvím elektronické pošty 
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.) 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- podle potřeby pomáhá žákům 
- podporuje zvědavost a zpětnou vazbu 
 
Žáci: 
- zdůvodňují svá tvrzení a postupy 
- vytvářejí vlastní výsledky a závěry zkoumání a pozorování 
- komunikují na odpovídající úrovni 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 1. stupeň: 
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, 
rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 
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Název předmětu Informatika 

komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a 
zručný 
Učitel 2. stupeň: 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 
Žáci: 
- spolupracují ve skupině 
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- učí se věcně argumentovat a konfrontovat své výsledky a závěry 

Kompetence občanské: 
Učitel 1. stupeň: 
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve 
škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 
mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 
Učitel 2. stupeň: 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
 
Žáci: 
- respektují názory ostatních 
- si formují volní a charakterové rysy 
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Kompetence pracovní: 
Učitel 1. stupeň: 
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní 
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Učitel 2. stupeň: 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů 
- vede žáky k ověřování výsledků 
- zdokonaluje žáky v praktických činnostech a pozorování 
 
Žáci: 
- si zdokonalují grafický a manuální projev 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
- jsou schopni pracovat samostatně i v kolektivu 
- kombinují teoretickou část s praktickou 

Způsob hodnocení žáků Základní metodou hodnocení žáků je jejich pozorování při výuce. U projektů hodnotíme vytvořené dílo 
společně ve své celistvosti (splnění zadání projektu, místo uložení, rozsah, užití stanovených nástrojů a 
postupů, formální a gramatické chyby, výběr správného postupu při vytváření projektu, užití informačních 
zdrojů, spolupráce v týmu, kreativita,…). 

    

Informatika 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Bezpečnost práce v odborné učebně a s technikou Základy práce s počítačem  

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.  

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.  

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.  

Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení. Základy práce s počítačem  

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.  

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.  

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.  

Základní ovládání PC (zapnutí, přihlášení, odhlášení, vypnutí, …), ovládání 
klávesnice, myši, ostatní periferie 

Základy práce s počítačem  

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.  
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Informatika 5. ročník  

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.  

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.  

Základní nastavení Windows (plocha, myš, …) Základy práce s počítačem  

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.  

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.  

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.  

Složka, zástupce, soubor, jejich rozdíl, tvorba, přesun, kopírování. Základy práce s počítačem  

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.  

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.  

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.  

Grafické programy – užití a ovládání, tvorba jednoduchých i složitějších obrázků. Základy práce s počítačem  

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.  

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady.  

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.  

Internet, základní struktura, ovládání, hledání stránek, vyhledávání daného pojmu, 
rozlišování vhodnosti stránek a jejich obsahu, stahování z internetu (text, obrázek), 
komunikace na internetu (e-mail, chat). 

Vyhledávání informací a komunikace  

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 zařízení.  

Textový editor Word – základní ovládání, psaní textu, formátování textu (tučné, 
podtržené, kurzíva, barva textu) vkládání objektů a jejich formátování (vložení 
obrázku, jeho umístění, změna velikosti a vzhledu), tvorba tabulek a jejich 
formátování. 

Zpracování a využití informací  

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru.  

Různé druhy výukových programů a jejich využití. Zpracování a využití informací  

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Informatika 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Začínáme s počítačem Zná obecné pojmy týkající se informatiky, seznamuje se s základní historií informatiky 
a počítačů, dokáže spustit jednotlivé aplikace, píše na klávesnici, orientuje se a kreslí 
v jednoduchém programu na kreslení, zná jednotlivé části počítače a rozdělí je na 
hardware a software.  

Terminologie a názvosloví v IT. Zná základní charakteristiku jednotlivých komponentů a jejich funkci, rozumí 
kapacitě operačních pamětí a vyjadřuje ji v příslušných jednotkách, ví, jak se starat o 
PC a udržovat jej, orientuje se v prostředí počítače a pozná jednotlivé softwarové 
vybavení, orientuje se v operačním systému Windows, chápe pojmy jako soubor, 
složka, přípona souboru.  

Operační systém Windows. Dokáže uložit svou práci, otevřít soubor, kopírovat jej; zná a dokáže napsat cestu k 
souboru; orientuje se na klávesnici; správně pracuje s myší; dokáže přepínat mezi 
aplikacemi a kombinovat tak jejich práci; má základní pracovní a hygienické návyky.  

Vlastnosti operačního systému a požadavky našeho PC. Provádí základní operace se soubory; orientuje se v počítačové síti školní učebny; 
zadává zodpovědné názvy souborů.  

Microsoft Word Ovládá základní práci v programu MSWord; zvládne jednoduchý projekt ve Wordu; 
nastaví si vlastní pozadí na pracovní plochu.  

Hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich 
ověřování. 

Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost.  

Internet. Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji.  

    

Informatika 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Microsoft Office Word Orientuje se v programu Microsoft Office Word; dokáže si nastavit velikost, barvu a 
druh písma; dokáže si nastavit vlastní vzhled stránky; dokáže si nastavit náhled a 
vytisknout textový soubor; nastaví si velikost pracovního pole a záhlaví se zápatím; 
vkládá do textu grafické soubory, symboly, datum a čas; uplatňuje základní estetická 
a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem; používá různé styly 
formátování; dokáže používat odrážky a číslování; píše text do sloupců a umí si 
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Informatika 7. ročník  

změnit směr psaní textu; používá ohraničení a stínování na vybrané texty; využívá 
nástrojů MS Word; dokáže vytvořit tabulku a podle zadaných kritérií; dokáže využít 
veškeré možné funkce tabulky a jejich buněk; dokáže si najít parametry svého PC.  

Microsoft Office Excel Ovládá základní práci v programu Microsoft Office Excel; zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě; rozumí 
šetrné práci s informační technikou.  

Práce s internetem. Dokáže používat internet jako zdroj informací pro své projekty; využívá prohlížeč 
webových stránek; orientuje se v prostředí webu; vyhledává webové stránky; stahuje 
informace z webových stránek; rozumí skladbě internetové adresy.  

Prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia). Dokáže používat internet jako zdroj informací pro své projekty; využívá prohlížeč 
webových stránek; orientuje se v prostředí webu; vyhledává webové stránky; stahuje 
informace z webových stránek; rozumí skladbě internetové adresy.  

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví.  

    

Informatika 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

MS Word a MS Excel Samostatně pracuje s výukovými programy; vytvoří zadaný projekt v MS Word; 
vytvoří zadaný projekt v MS Excel.  

MS Powerpoint Orientuje se v prostředí programu MS Powerpoint; umí zvolit vhodný návrh a 
rozložení snímku; používá nástroje a vhodné úpravy pro svůj projekt; dokáže vkládat 
obrázky, grafy, diagramy, tabulky, videa a zvuk do svého projektu.  

Práce s internetem. Používá animační schémata; využívá internetu jako zdroje informací pro svou práci; 
dokáže si na internetu založit vlastní e- mailovou schránku; dokáže plně využít 
nabídky internetových vyhledávačů a podobných serverů.  

Zabezpečení PC. Zná vybrané způsoby zabezpečení své práce a svého počítače.  

Počítačová grafika, rastrové a vektorové programy. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a 
multimediální formě.  

Vývojové trendy informačních technologií. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost.  
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5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Prvouka je vyučován v prvním až třetím ročníku základní školy: 
- seznamuje žáka s prostředím a řádem školy 
- formuje pracovní a režimové návyky, organizaci času 
- rozvíjí v žákovi jeho osobnost, spolupráci s lidmi, sounáležitost s přírodou, věcmi a ději okolo 
- učí vyjadřovat vlastní názory a respektovat názory druhých 
- rozvíjí znalosti o člověku, živočiších a rostlinách, o běžných skutečnostech a zákonitostech v přírodě i ve 
společnosti 
- učí orientovat se v běžném životě i v neobvyklých životních situacích, vhodně na ně reagovat, ale i využít 
pomoc druhých 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen do 5 tematických okruhů: 
 
Místo, kde žijeme 
- žáci se učí - poznávat nejbližší okolí, vztahy a organizaci života v základních sférách jejich života 
- vnímat své bydliště a okolí, hledat si kladný vztah ke svému regionu i naší vlasti 
- důraz je kladen na dopravní výchovu, kdy žáci vystupují jako chodci 
 
Lidé kolem nás 
- žáci se učí – základům vhodného chování 
- poznávají kulturu země, práva a povinnosti občanů, seznamují se s globálními problémy lidstva 
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Lidé a čas 
- žáci se učí – orientovat v čase 
- znát historii zejména rodiny, obce, částečně regionu 
- poznávat kulturní a historické památky 
- vyhledávat informace z různých dostupných zdrojů 
 
Rozmanitost přírody 
- žáci se učí – poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy 
- poznávat rozmanitosti a změny přírody živé i neživé 
 
Člověk a jeho zdraví 
- žáci se učí – poznávat člověka zejména jako lidskou bytost 
- znát stavbu lidského těla, pocity, potřeby, vývoj, mezilidské vztahy 
- získávají poučení o zdraví a nemocích, o hygieně, bezpečnosti člověka 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

1., 2. roč.:       2 hod/týden 
3. roč. :           2 hod/týden 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit 
vlastní učení, účinně je motivuje 
- vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci 
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, k řízenému experimentování 
- umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení, vede k sebehodnocení 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- předkládá k řešení různé problémové situace, učí je rozpoznávat a chápat problémy 
- předkládá žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vede je k ověřování a 
srovnávání 
- povzbuzuje, oceňuje, poukazuje na možné komplikace, chválí 
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Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáka k obohacování a rozšiřování slovní zásoby 
- rozvíjí u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou 
společnost, přírodní jevy a historické události 
- seznamuje žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech, vede je k formulaci 
vlastními slovy 
- zařazuje práci na PC a informuje o dalších možnostech informačních a komunikačních prostředků 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- naslouchá skupině i jednotlivcům, vytváří bezpečné prostředí a zdravé klima, svým jednáním vzbuzuje 
důvěru 
- diagnostikuje třídu, mapuje dosažené výsledky 
- podněcuje k vytvoření pravidel práce ve skupině, koriguje tvorbu pravidel a vede žáky k jejich dodržování 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- ukazuje žákům význam jednotlivých složek životního prostředí 
- vede žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a k chápání souvisejících 
enviromentálních problémů 
- podněcuje aktivní sledování a pozorování blízkého okolí, seznamuje žáky s právy dětí, pro názor zařazuje 
prvky dramatické výchovy 
- vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí 
- dbá na dodržování stanovených pravidel v sociální skupině 
- organizuje výlety, exkurze, besedy 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- seznamuje žáky s bezpečnostními pravidly, dohlíží na jejich dodržování 
- seznamuje žáky s vlastnostmi některých materiálů, nástrojů a vybavení 
- učí žáky pracovat podle návodu nebo stanoveného postupu 
- zařazuje do procesu exkurze zajišťující představu profesí v rámci regionu 
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Prvouka 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Škola – prostředí školy, činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy Místo, kde žijeme  

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.  

Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště Místo, kde žijeme  

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.  

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost.  

Obec – její části, význačné budovy, dopravní síť Místo, kde žijeme  

Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, v obci.  

Rodina –postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, život a funkce rodiny 

Lidé kolem nás  

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi.  

Soužití lidí –mezilidské vztahy, komunikace,obchod Lidé kolem nás  

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.  

Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Lidé kolem nás  

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům.  

Právo a spravedlnost – základní lidská práva a právo dítěte, práva a povinnosti žáků 
školy 

Lidé kolem nás  

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům.  

Orientace v čase a časový řád – určování času, režim dne,roční období Lidé a čas  

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti.  

Současnost a minulost v našem životě – bydlení, věci denní potřeby Lidé a čas  

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost.  

Rostliny, houby, živočichové Rozmanitost přírody  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

97 

Prvouka 1. ročník  

Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích.  

Ohleduplné chování v přírodě – ochrana rostlin a živočichů Rozmanitost přírody  

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve známé lokalitě.  

Lidské tělo – základní stavba, vývoj jedince Člověk a jeho zdraví  

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s 
využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví.  

Péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc 

Člověk a jeho zdraví  

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.  

Ví, kdy použít čísla tísňového volání - 112, 150, 155 a 158.  

Návykové látky a zdraví - odmítání Člověk a jeho 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.  

Osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty Člověk a jeho zdraví  

Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu.  

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.  

Dopravní výchova. Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy 
a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa.  

Finanční gramotnost - svět financí, problematika peněz a cen. Pozná české mince a bankovky.  

Uvede příklad využití platební karty.  

Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.  

Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí. Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času; uplatňuje pravidla účastníka silničního provozu.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Prvouka 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště Místo, kde žijeme  

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.  

Škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy Místo, kde žijeme  

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.  

Obec, místní krajina – její části, význačné budovy, dopravní síť Místo, kde žijeme  

Začlení svou obec do příslušného kraje, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí a 
v obci.  

Okolní krajina – rozšíření rostlin a živočichů, působení lidí na krajinu a životní 
prostředí,světové strany 

Místo, kde žijeme  

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost.  

Rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, život a funkce rodiny 

Lidé kolem nás  

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi.  

Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace Lidé kolem nás  

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.  

Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Lidé kolem nás  

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků.  

Právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků 
školy 

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků.  

Lidé a čas  

Orientace v čase a časový řád - určování času, kalendáře, letopočet, režim dne, 
roční období 

Lidé a čas  

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti.  

Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

Lidé a čas  

Pojmenuje některé kulturní či historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije.  

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a 
současnost.  

Rozmanitost přírody  
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Voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, význam pro 
život 

Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích.  

Rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 
způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v 
přírodě a pro člověka 

Rozmanitost přírody  

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů v nejbližším okolí.  

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a 
tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné 
pohromy a ekologické 

Rozmanitost přírody  

Poznává rozmanitost rostlinné a živočišné říše, seznamuje se s jejich zástupci, učí se 
je poznávat a rozlišovat.  

Lidské tělo – životní potřeby a projevy,základní stavba a funkce, vývoj jedince Člověk a jeho zdraví  

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s 
využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví.  

Péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 
strava, nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, osobní, intimní a duševní 
hygiena 

Člověk a jeho zdraví  

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.  

Ví, kdy použít čísla tísňového volání - 112, 150, 155 a 158.  

Návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek Člověk a jeho 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.  

Osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty Člověk a jeho zdraví  

Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu, chová se adekvátně v 
silničním provozu v roli chodce i cyklisty.  

Situace hromadného ohrožení Člověk a jeho zdraví  

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.  

Finanční gramotnost - svět financí, problematika peněz a cen. Pozná česk mince a bankovky.  

Uvede příklad využití platební karty.  

Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu.  

Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí. Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času; uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

100 
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Učivo ŠVP výstupy 

Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště Místo, kde žijeme  

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.  

Škola – prostředí ve škole, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy Místo, kde žijeme  

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí.  

Obec, místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce 
(města), význačné budovy, dopravní síť 

Místo, kde žijeme  

Začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a 
popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě).  

Okolní krajina (místní oblast, region) – vodstvo na pevnině, rozšíření rostlinstva a 
živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, 
orientační body a linie, světové strany 

Místo, kde žijeme  

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost.  

Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR Místo, kde žijeme  

Naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení ČR, státní symboly Místo, kde žijeme  

Rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání 

Lidé kolem nás  

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi.  

Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace Lidé kolem nás  

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.  

Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování Lidé kolem nás  

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům.  

Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné Lidé kolem nás  

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.  

Právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků 
školy, protiprávní jednání 

Lidé kolem nás  

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům.  

Kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce Lidé a čas  
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Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děje v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti.  

Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije.  

Orientace v čase a časový řád – určování času, kalendáře, letopočet, režim dne, 
roční období 

Lidé a čas  

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děje v 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti.  

Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

Lidé a čas  

Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije.  

Regionální památky – péče o památky Lidé a čas  

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost.  

Báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj Lidé a čas  

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost.  

Látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

Rozmanitost přírody  

Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů.  

Voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, 
význam pro život 

Rozmanitost přírody  

Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích.  

Rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a 
způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v 
přírodě a pro člověka 

Rozmanitost přírody  

Rozlišuje rostliny a živočichy a jejich životní projevy.  

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve známé lokalitě.  

Rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní 
společenstva 

Rozmanitost přírody  
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Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a 
tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné 
pohromy a ekologické katastrofy 

Rozmanitost přírody  

Lidské tělo - životní potřeby a projevy, vývoj jedince Člověk a jeho zdraví  

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s 
využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví.  

Péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá 
strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová zábrana; osobní 
hygiena 

Člověk a jeho zdraví  

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.  

Návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, počítače Člověk a jeho 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.  

Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v 
silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana, týrání) 

Člověk a jeho zdraví  

Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu.  

Situace hromadného ohrožení Člověk a jeho zdraví  

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.  

Dopravní výchova - krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru, dopravní 
značky, předcházením rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích. 

Charakterizuje nebezpečná místa.  

Uvede základní ochranné prvky v silniční dpravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je 
používá.  

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - návykové látk a zdraví; 
hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace elektronckých médií, 
čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku. 

Uvede základní ochranné prvky v silniční dpravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je 
používá.  

Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času.  

Zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

     

5.7 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vlastivěda se realizuje v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ze vzdělávací 
oblasti Člověk a jeho svět byly do předmětu vybrány tyto tematické okruhy: 
 
Místo kde žijeme 
- žáci se učí chápat a rozvíjet svůj vztah k místu a k zemi, kde žijí, utvářejí si národní cítění 
- učí se chápat organizaci života v obci a ve společnosti 
 
Lidé kolem nás 
- žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi 
- žáci poznávají, jakou kulturu v dané oblasti lidé vytvářejí 
- žáci se seznamují se základními právy a povinnostmi občanů, s globálními problémy 
- žáci získávají prvotní poznatky a dovednosti  občana demokratického státu 
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Lidé a čas 
- žáci se učí orientovat v dějinách i v čase 
- žáci se učí poznávat, jak se život a věci vyvíjejí, jakým změnám podléhají v čase 
- v žácích se podporuje snaha o samostatné vyhledávání informací z historie i současnosti 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

4. roč.:  2 hod/týden 
5. roč.:  1 hod/týden 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- prostřednictvím prací s encyklopediemi, slovníky, internetem, audiovizuální technikou a  literaturou se 
učitel snaží v žácích vzbudit zájem o předmět 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- učí žáky pracovat s různými zdroji informací, třídit je, porovnávat a vyvozovat závěry při řešení problému 
- umožní každému žáku zažít úspěch, chválí, povzbuzuje a pomáhá 
- vede žáky ke kritickému sebehodnocení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k výstižnému ústnímu i písemnému formulování otázek 
- řídí diskusi, stanovuje její pravidla, vede žáky k obohacování slovní zásoby 
- zařazuje práci na PC a interaktivní tabuli 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vede žáky k práci v heterogenních skupinách, srozumitelně stanovuje cíle skupinové práce, oceňuje 
vykonanou práci podle předem stanovených pravidel a kritérií, vytváří zdravé  klima kolektivu žáků 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
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- vede žáky k toleranci, zodpovědnosti, k uvědomělému respektování práv, učí je vážit si hodnot druhých 
lidí 
- vede žáky k chápání historického dědictví našeho národa 
- vede žáky k nacházení nenásilné cesty řešení konfliktů 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáka k plánování úkolů a postupů při práci 
- zařazuje do výuky aktivity vedoucí k aplikaci získaných znalostí 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Naše vlast, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly 

Místo, kde žijeme II.  

Rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly našeho státu a 
jejich význam.  

Regiony ČR- kraje, surovinové zdroje výroby, služby, působení člověka na přírodu, 
životní prostředí, nerosty, horniny, půda, ochrana přírody, živelné pohromy 

Místo, kde žijeme II.  

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, osídlení, hospodářství, kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického.  

Obec, místní krajina, poloha v krajině, minulost a současnost, dopravní sít, instituce Místo, kde žijeme II.  

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině.  

Velká Morava Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Přemyslovci Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  
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Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Počátky křesťanství , Cyril a Metoděj, Svatý Václav Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Český stát za vlády Karla IV. Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Husitské války Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Vláda Jiřího z Poděbrad Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Jagellonci na českém trůně Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Habsburkové, Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  
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Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Rudolf II., Marie Terezie, Josef II. Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Státní svátky a významné dny Lidé a čas II  

Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Měřítko mapy, druhy map, obsah, grafika, vysvětlivky, mapy obecně zeměpisné, 
tematické 

Místo, kde žijeme II.  

Rozlišuje mezi náčrty, plány, základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.  

Krajina, zemský povrch, vodstvo, sídla Místo, kde žijeme II.  

Rozlišuje mezi náčrty, plány, základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.  

EU, cestování Místo, kde žijeme II.  

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti i jiných zemích.  

Bitva na Bílé hoře, J.A.Komenský, Třicetiletá válka Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Národní obrození, jeho hlavní představitelé Lidé a čas II  
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Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

České země v 2.1/2 19. stol. Lidé a čas II  

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
jevy.  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Významné vynálezy a objevy Lidé a čas II  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

První světová válka Lidé a čas II  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

Vznik ČSR, Masaryk, Beneš Lidé a čas II  

Využívá archivů, knihoven, sbírek a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní význam nemovitých i movitých kulturních památek.  

II.světová válka u nás, naše země v době okupace Lidé a čas II  

Rozezná současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik.  

Období totality Lidé a čas II  

Rozezná současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik.  

Obnova demokracie, rok 1989 Lidé a čas II  

Rozezná současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik.  

Václav Havel Lidé a čas II  

Rozezná současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik.  

Srovná a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života práce předků na našem území 
v minulosti i současnosti s využitím reg. specifik.  

Vznik a rozpad ČSFR Lidé a čas II  
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Rozezná současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik.  

Vznik ČR Lidé a čas II  

Rozezná současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik.  

Základní státotvorné pojmy, státní instituce Lidé kolem nás II.  

Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích.  

Právo a spravedlnost Lidé kolem nás II.  

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce.  

Základní lidská práva, práva dítěte, práva a povinnosti žáků ZŠ, protiprávní jednání, 
ochrana občanů a majetku, soukr. vlast., duševních hodnot 

Lidé kolem nás II.  

Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

     

5.8 Přírodvěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        
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Název předmětu Přírodvěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět byly pro předmět vybrány tyto tematické okruhy: 
Člověk a jeho zdraví 
- žáci poznávají člověka, jeho biologické a fyziologické funkce, jeho vývoj a potřeby 
- seznamují se se základy rodičovství, partnerství a sexuální výchovy 
- získají základní poučení o zdraví, zdravotní prevenci, první pomoci, bezpečném chování v různých 
životních situacích i za mimořádných situací 
Rozmanitost přírody 
- žáci poznají Zemi jako planetu Sluneční soustavy 
- seznamují se s rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody, s rovnováhou v přírodě 
- učí se chápat vliv člověka na přírodu, nutnost ochrany přírody a životního prostředí 
- seznamují se s živelnými pohromami a ekologickými katastrofami 
Lidé kolem nás 
- žáci získávají a upevňují si základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, poznávají principy demokracie 
- seznamují se  se základními globálními problémy, s problémy konzumní společnosti 
Součástí výuky je proškolení žáků na dopravním hřišti a získání průkazu cyklisty. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

4. roč.:  2 hod/týden 
5. roč.:  2 hod/týden 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie 
- střídá různé metody a formy práce, podporuje zvídavost žáků 
- vede žáky k aktivnímu osvojování termínů, vytváří prostor pro experimentování 
- vede žáky k prezentování vlastních výsledků a usměrňuje je vzhledem k individuálním 
schopnostem  jedinců 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k používání správné terminologie a k rozšiřování slovní zásoby 
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Název předmětu Přírodvěda 

- vede žáky k vyjadřování svých myšlenek, svých dojmů a k vhodné reakci na projevy spolužáků, k 
respektování jiného názoru 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- s pomocí učitele pracují žáci ve skupině, učitel práci monitoruje a koordinuje 
- učitel utváří zdravé klima v kolektivu žáků 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vytváří modelové situace, spolupracuje s jinými subjekty 
- podněcuje žáky v aktivní sledování a pozorování blízkého okolí 
- ukazuje možné následky porušování práv, buduje v žácích zodpovědnost a vede je k uvědomělému 
respektování práv 
- vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k aktivnímu pozorování 
- dohlíží na utváření pracovních návyků a dbá na dodržování bezpečnostních pravidel při pokusech a 
pozorováních 
- dle záměru vhodně volí strategie a zaměření činností 

    

Přírodvěda 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vybrané rostliny, houby, živočichové(průběh a způsob jejich života, výživa, stavba 
těla,) 

Rozmanitost přírody II  

Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly přizpůsobení organ. 
prostředí.  

Podmínky života Rozmanitost přírody II  

Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních příkladech 
organismů, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu jednoduché 
klíče a atlasy.  
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Okolní krajina , rozšíření rostlinstva a živočišstva, přírodní zajímavosti regionu Rozmanitost přírody II  

Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi organismy, životní podmínky Rozmanitost přírody II  

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody a nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a činnosti člověka  

Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody, živelné pohromy a ekologické 
katastrofy 

Rozmanitost přírody II  

Zhodnotí některé činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat.  

Látky a jejich vlastnosti Rozmanitost přírody II  

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu.  

Voda,vzduch Rozmanitost přírody II  

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu.  

Horniny a nerosty, půda Rozmanitost přírody II  

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu.  

Vesmír a Země – den a noc, střídání ročních období Rozmanitost přírody II  

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislosti 
s rozdělením času a střídáním ročních období.  

Dopravní výchova Člověk a jeho zdraví II  

Uplatňuje účelně 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.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Přírodvěda 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Rozmanitost přírody II  
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Životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, 
půd, rostlinstva, živočichů na Zemi, podnebí, počasí 

Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.  

Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí org. do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy.  

Lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly 
mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince. 

Člověk a jeho zdraví II  

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.  

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození.  

Účelně plánuje svůj volný čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob.  

Péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim, pohybový režim, zdravá strava Člověk a jeho zdraví II  

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.  

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození.  

Účelně plánuje svůj volný čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob.  

Osobní bezpečí-bezpečné chování v rizikovém prostředí Člověk a jeho zdraví II  

Uplatňuje účelně 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 chvání jako chodec a cyklista.  

Situace hromadného ohrožení Člověk a jeho zdraví II  

Uplatňuje účelně 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 chvání jako chodec a cyklista.  

Návykové látky a zdraví,odmítání návykových látek, hrací automaty, počítače Člověk a jeho zdraví II  

Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek.  

Uplatňuje základní návyky a dovednosti související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou.  
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Osobní hygiena, úraz, nemoc Člověk a jeho zdraví II  

Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc.  

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a dívkami v daném věku.  

Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy-rodina, partnerství, biologické a 
psychické změny v dospívání, etické stránky sexuality HIV, AIDS (cesty přenosu). 

Lidé kolem nás II  

Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své 
názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu řešení se 
spolužáky.  

Mezilidské vztahy. Lidé kolem nás II  

Vyjádří na základě vlastních zkušeností zákl. vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci.  

Právo a spravedlnost, práva dítěte, základní lidská práva Lidé kolem nás II  

Rozpozná ve svém okolí jednání, která se již tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy.  

Základní globální problémy, sociální problémy. Lidé kolem nás II  

Rozpozná ve svém okolí jednání, která se již tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy.  

Chování lidí, jejich vlastnosti, pravidla slušného chování, Principy demokracie. Lidé kolem nás II  

Vyjádří na základě vlastních zkušeností zákl. vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci.  

Vesmír a Země, Sluneční soustava Rozmanitost přírody II  

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období.  

Formy a druhy energie Rozmanitost přírody II  

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka poškozovat nebo podporovat.  

Elektrický obvod Rozmanitost přírody II  

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka poškozovat nebo podporovat.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

     

5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu dějepis směřuje k: 
- rozvíjení vlastního historického vědomí 
- vnímání obrazu hlavních vývojových linií 
- získávání orientace v historickém čase 
- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 
- chápání kulturní rozmanitosti světa 
- utváření pozitivního hodnotového systému 
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 
zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,… 
matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,… 
výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,… 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

116 

Název předmětu Dějepis 

hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,… 
jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,… 
občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,… 
tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,… 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7., 8., 9. roč.: 2 hod/týden 

Integrace předmětů  Dějepis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
- vede k zamyšlení nad historickým vývojem 
 
Žák: 
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
- propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 
komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika ) 
- zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 
- vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování 
 
Žák: 
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti 
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Název předmětu Dějepis 

- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování 
- zařazuje do výuky diskuzi 
- vede žáky k věcnému argumentování 
- vede žáky k práci s různými typy textů 
- vede k využívání informačních a komunikačních prostředků 
 
Žák: 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,… 
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vytváří příznivé klima třídy 
- dodává žákům sebedůvěru 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
 
Žák: 
- účinně spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění 
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- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
- pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 
 
Žák: 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do  situací 
ostatních lidí 
- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 
- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
 
Žák: 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
- využívá svých znalostí v běžné praxi 

    

Dějepis 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

O vzniku Země a života. Porovnává a posuzuje různé teorie o vzniku Země a života na ní.  

Úvod do učiva dějepisu Definuje, co je historie a co je dějepis.  

Rozlišuje prameny hmotné a písemné.  

Pojmenuje instituce, kde se prameny uchovávají.  

Pojmenuje v chronologickém sledu jednotlivá historická období.  

Orientuje se na časové přímce.  
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Užívá s porozuměním pojmy: historie, archeologie, prameny.  

Historické prameny. Rozlišuje prameny hmotné a písemné.  

Archeologie, časová přímka. Orientuje se na časové přímce.  

Užívá s porozuměním pojmy: historie, archeologie, prameny.  

Pravěk – starší doba kamenná Argumentuje, na základě čeho dostala jednotlivá období pravěku svůj název.  

Objasní dvě teorie o vzniku člověka – vědeckou teorii a stvoření světa podle Bible.  

Seřadí chronologicky jednotlivé vývojové typy člověka.  

Pojmenuje správně způsob obživy ve starší době kamenné.  

Pojmenuje způsob opracování kamene a výroby nástrojů.  

Objasní souvislost mezi prací a rozvojem myšlení pravěkých lidí.  

Porovnává, v čem se jednotlivé vývojové typy člověka postupně zdokonalovaly.  

Užívá s porozuměním pojmy: tlupa, pěstní klín, čepel, Věstonická Venuše.  

Způsob života jednotlivých vývojových typů člověka. Seřadí chronologicky jednotlivé vývojové typy člověka.  

Porovnává, v čem se jednotlivé vývojové typy člověka postupně zdokonalovaly.  

První umělecké výtvory. Pojmenuje způsob opracování kamene a výroby nástrojů.  

Objasní souvislost mezi prací a rozvojem myšlení pravěkých lidí.  

Počátky náboženství. Objasní dvě teorie o vzniku člověka – vědeckou teorii a stvoření světa podle Bible.  

Mladší doba kamenná Uvede podmínky a důsledky přechodu k zemědělství.  

Pojmenuje zásadní změny ve způsobu života lidí.  

Popíše způsob výroby nástrojů v mladší době kamenné.  

Porovná způsob zpracování kamene ve starší a mladší době kamenné.  

Užívá s porozuměním pojmy: žďáření, hák, rod, velkorodina, Blízký východ.  

Způsob obživy. Uvede podmínky a důsledky přechodu k zemědělství.  

Změna ve způsobu života. Pojmenuje zásadní změny ve způsobu života lidí.  

Způsob výroby nástrojů. Popíše způsob výroby nástrojů v mladší době kamenné.  

Porovná způsob zpracování kamene ve starší a mladší době kamenné.  

Doba bronzová a železná Zhodnotí význam využití kovů pro lidskou společnost.  

Objasní podmínky vzniku řemesel.  

Zhodnotí přínos Keltů pro naše země.  
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Porovná a zdůvodní nerovnoměrnost vývoje na Blízkém východě a ve střední Evropě.  

Užívá s porozuměním pojmy: Keltové, oppida, Germáni, barbaři.  

Rozvoj řemesel a obchodu. Zhodnotí význam využití kovů pro lidskou společnost.  

Objasní podmínky vzniku řemesel.  

Keltové na našem území. Zhodnotí přínos Keltů pro naše země.  

Zánik rodové společnosti. Porovná a zdůvodní nerovnoměrnost vývoje na Blízkém východě a ve střední Evropě.  

Naše země v pravěku po zániku keltské civilizace. Zhodnotí přínos Keltů pro naše země.  

Starověk – staroorientální státy Vyhledá na mapě oblasti staroorientálních států.  

Vysvětlí srozumitelně souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních 
států.  

Pojmenuje nejznámější památky jednotlivých staroorientálních států.  

Diskutuje o důležitosti vzdělání a ocení vynález písma.  

Ocení, co daly tyto civilizace světu a co používáme dodnes i my.  

Porovná vývoj těchto oblastí s vývojem na území České republiky.  

Užívá s porozuměním pojmy: Orient, civilizace, závlahové zemědělství, hieroglyfy, 
klínové písmo, mumifikace, pyramidy, papyrus, Velká čínská zeď, stát, městský stát, 
Hedvábná cesta.  

Společné rysy. Srovnává život a náboženství lidí ve staroorientálních státech se životem současných 
lidí a uvede klady a zápory.  

Porovná vývoj těchto oblastí s vývojem na území České republiky.  

Vývoj společnosti v jednotlivých státech. Porovná vývoj těchto oblastí s vývojem na území České republiky.  

První zákoník. Diskutuje o důležitosti vzdělání a ocení vynález písma.  

Náboženství. Srovnává život a náboženství lidí ve staroorientálních státech se životem současných 
lidí a uvede klady a zápory.  

Písmo a vzdělání. Diskutuje o důležitosti vzdělání a ocení vynález písma.  

Kulturní památky. Pojmenuje nejznámější památky jednotlivých staroorientálních států.  

Každodenní život. Srovnává život a náboženství lidí ve staroorientálních státech se životem současných 
lidí a uvede klady a zápory.  

Přínos staroorientálních civilizací. Ocení, co daly tyto civilizace světu a co používáme dodnes i my.  

Starověk – antické státy, starověké Řecko Prokáže základní orientaci na mapě (Balkánský poloostrov…).  
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Zhodnotí vliv písma na kulturu a vzdělanost lidí.  

Vyjádří vlastními slovy podstatu athénské demokracie a porovná ji se Spartou.  

Diskutuje o důležitosti vzdělání.  

Učí se respektovat identitu ostatních lidí i národů.  

Uvede příklady přínosu řecké civilizace pro evropskou kulturu a vzdělanost.  

Srovná každodenní život Řeků a současných lidí.  

Užívá s porozuměním pojmy: demokracie, mozaika, reliéf, tragédie, komedie.  

Nejstarší civilizace na území Řecka. Prokáže základní orientaci na mapě (Balkánský poloostrov…).  

Temná století Řecka. Zhodnotí vliv písma na kulturu a vzdělanost lidí.  

Athénská demokracie. Vyjádří vlastními slovy podstatu athénské demokracie a porovná ji se Spartou.  

Diskutuje o důležitosti vzdělání.  

Makedonie. Prokáže základní orientaci na mapě (Balkánský poloostrov…).  

Říše Alexandra Velikého. Prokáže základní orientaci na mapě (Balkánský poloostrov…).  

Rozšíření řecké kultury. Zhodnotí vliv písma na kulturu a vzdělanost lidí.  

Uvede příklady přínosu řecké civilizace pro evropskou kulturu a vzdělanost.  

Promísení kultur. Učí se respektovat identitu ostatních lidí i národů.  

Uvede příklady přínosu řecké civilizace pro evropskou kulturu a vzdělanost.  

Každodenní život Řeků. Srovná každodenní život Řeků a současných lidí.  

Porovná barbarské civilizace s civilizací antickou.  

Starověký Řím Prokáže základní orientaci na mapě.  

Jednoduše vysvětlí jednotlivé formy státní moci.  

Zdůvodní potřebnost zákonů a posoudí důsledky jejich absence.  

Uvede klady a zápory antické demokracie.  

Uvědomí si význam křesťanství a jeho učení.  

Formuluje svůj názor na každodenní život Římanů.  

Objasní příčiny rozdílného vývoje v různých částech Evropy.  

Uvede příklady přínosu římské kultury pro evropskou civilizaci.  

Užívá s porozuměním pojmy: patricijové, plebejové, konzulové, senát, tribun lidu, 
právo veta, provincie, gladiátoři, limes Romanus, Koloseum, latina, latinka.  
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Založení Říma. Objasní příčiny rozdílného vývoje v různých částech Evropy.  

Království. Uvede klady a zápory antické demokracie.  

Republika. Uvede klady a zápory antické demokracie.  

Císařství. Uvede klady a zápory antické demokracie.  

Počátky křesťanství. Uvědomí si význam křesťanství a jeho učení.  

Římská kultura a vzdělanost. Uvede příklady přínosu římské kultury pro evropskou civilizaci.  

Každodenní život Římanů. Formuluje svůj názor na každodenní život Římanů.  

Rozpad římské říše. Objasní příčiny rozdílného vývoje v různých částech Evropy.  

Dědictví římské říše. Uvede příklady přínosu římské kultury pro evropskou civilizaci.  

    

Dějepis 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Raný středověk. Jednoduše popíše změny v Evropě, ke kterým došlo po stěhování národů a rozpadu 
západořímské říše.  

Porovná hlavní rysy franské, byzantské a arabské kultury.  

Popíše způsob života Vikingů, jejich výboje dá do souvislosti s ostatními evropskými 
státy.  

Vysvětlí úlohu křesťanství při sjednocování Evropy a význam víry v životě lidí.  

Dokáže formulovat příčiny sporu o moc mezi papežem a panovníky.  

Popíše vznik islámu, uvede příklady vyspělosti arabské kultury a její přínos Evropě.  

Poznává způsob života Slovanů, uvědomí si, že byli zprvu pohané.  

Dokáže vysvětlit systém dvojpolního způsobu hospodaření.  

Zhodnotí úlohu Sámovy říše při obraně našeho území.  

Objasní vznik Velkomoravské říše – prvního státu na našem území, zhodnotí její 
politický a kulturní význam i vztahy s franskou a byzantskou říší, dále příčiny zániku 
Velké Moravy.  

Rozlišuje pověsti, týkající se počátků českého státu, od historicky prokázaných 
skutečností.  

Popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech.  
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Uvede přínos významných českých panovníků 10. – 12. století.  

Uvědomí si rozsah Svaté říše římské a její vztahy s českým státem.  

Ujasní si příčiny křížových výprav do Palestiny, zhodnotí jejich pozitivní i negativní 
přínos.  

Umí popsat běžný způsob života a povinnosti jednotlivých skupin obyvatel v raném 
středověku.  

Uvede typické znaky a nejznámější památky románské kultury u nás.  

Uvede název první české latinsky psané kroniky.  

Vrcholný středověk. Objasní vznik Velkomoravské říše – prvního státu na našem území, zhodnotí její 
politický a kulturní význam i vztahy s franskou a byzantskou říší, dále příčiny zániku 
Velké Moravy.  

Rozlišuje pověsti, týkající se počátků českého státu, od historicky prokázaných 
skutečností.  

Popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech.  

Uvede přínos významných českých panovníků 10. – 12. století.  

Uvědomí si rozsah Svaté říše římské a její vztahy s českým státem.  

Ujasní si příčiny křížových výprav do Palestiny, zhodnotí jejich pozitivní i negativní 
přínos.  

Umí popsat běžný způsob života a povinnosti jednotlivých skupin obyvatel v raném 
středověku.  

Uvede typické znaky a nejznámější památky románské kultury u nás.  

Uvede název první české latinsky psané kroniky.  

Porovná způsob života v raném a vrcholném středověku.  

Vysvětlí trojpolní způsob hospodaření a uvede jeho přednosti oproti způsobu 
dvojpolnímu.  

Vysvětlí pojem kolonizace.  

Dokáže popsat typy měst a rozdíl mezi nimi.  

Porovná vzhled a především hygienu středověkých měst s životem a hygienou ve 
starověkém Řecku a Římě.  

Popíše typické znaky gotického stavebního slohu, jmenuje nejvýznamnější gotické 
stavby v České republice, a hlavně v kraji, ve které žije.  
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Uvede jména významných gotických stavitelů, sochařů a malířů působících v naší 
zemi.  

České království za posledních Přemyslovců. Dokáže vyjmenovat české krále z rodu Přemyslovců počínaje Přemyslem Otakarem I. 
a klíčové události spojené s jejich vládou.  

Umí vysvětlit pojem „dědičný královský titul“.  

Uvede příklady posilování i oslabování pozice českého státu vůči Svaté říši římské.  

Čeští králové z rodu Lucemburků. Vyjmenuje v chronologickém pořadí všechny lucemburské krále na českém trůně.  

Na základě konkrétních činů posoudí vládu Lucemburků.  

Uvede rozdílné pohledy na osobnost Jana Lucemburského u nás a v cizině.  

Zhodnotí účast Jana Lucemburského ve stoleté válce Anglie s Francií.  

Seznámí se s postavou Jany z Arku.  

Zvlášť si uvědomí a ocení zásluhy Karla IV. o rozvoj a blaho země a o zvyšování 
prestiže českého státu v Evropě.  

Porovná podobu Evropy v raném a vrcholném středověku, zvláště proměnlivou 
rozlohu českého státu, zapamatuje si jeho nový název – země Koruny české.  

Pozdní středověk. Objasní příčiny problémů v českých zemích i v Evropě na konci 14. století.  

Posoudí snahy o nápravu nepořádků v církvi a celé společnosti.  

Vysvětlí Husovy myšlenky a ocení pevnost jeho názorů; popíše události spojené s 
osobností Jana Husa.  

Uvědomí si nejednotnost husitů pramenící z jejich názorových rozdílů.  

Seznámí se s programem husitů.  

Rozlišuje války s křižáky a boj s panskou jednotou.  

Ujasní si změny, ke kterým došlo během husitské revoluce, a pokusí se je posoudit.  

Uvědomí si souvislost mezi Polskem a vládou Jagellonců v našich zemích.  

Vysvětlí, jak se stavy podílely na vládě za Jagellonců.  

Popíše spory mezi šlechtou a městy za vlády Jagellonců a jejich příčiny.  

Uvede nejznámější stavby pozdní gotiky.  

Během průběžné práce s mapou si uvědomí dva směry objevných plaveb – klem 
Afriky a západním směrem.  

Pomocí mapy popíše především cesty Kolumba, da Gamy a Magalhãese.  
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Zhodnotí přínos objevných plaveb i jejich negativní důsledky.  

Připomene si už známý pojem kolonie a vysloví svůj názor na vztah mezi koloniemi a 
jejich vlastníky.  

Popíše složení městské společnosti na konci středověku, včetně menšin.  

Vysvětlí pojem cechy a jejich důležitost pro řemeslníky.  

Srovná život středověké rodiny s rodinou současnou.  

Vysvětlí podstatu humanismu; objasní souvislost renesance s kulturou antického 
Řecka a Říma.  

Popíše základní znaky renesanční architektury a její odlišnost od gotiky.  

Jmenuje nejslavnější italské renesanční umělce.  

Je schopen vysvětlit pojmy „náboženská reformace“, „katolíci“ a „evangelíci“ 
(protestanti).  

Husitství. Objasní příčiny problémů v českých zemích i v Evropě na konci 14. století.  

Posoudí snahy o nápravu nepořádků v církvi a celé společnosti.  

Vysvětlí Husovy myšlenky a ocení pevnost jeho názorů; popíše události spojené s 
osobností Jana Husa.  

Uvědomí si nejednotnost husitů pramenící z jejich názorových rozdílů.  

Seznámí se s programem husitů.  

Rozlišuje války s křižáky a boj s panskou jednotou.  

Ujasní si změny, ke kterým došlo během husitské revoluce, a pokusí se je posoudit.  

Český stát za Jagellonců: kultura jagellonské doby – vladislavská gotika. Uvědomí si souvislost mezi Polskem a vládou Jagellonců v našich zemích.  

Vysvětlí, jak se stavy podílely na vládě za Jagellonců.  

Popíše spory mezi šlechtou a městy za vlády Jagellonců a jejich příčiny.  

Uvede nejznámější stavby pozdní gotiky.  

Objevné plavby. Během průběžné práce s mapou si uvědomí dva směry objevných plaveb – klem 
Afriky a západním směrem.  

Pomocí mapy popíše především cesty Kolumba, da Gamy a Magalhãese.  

Zhodnotí přínos objevných plaveb i jejich negativní důsledky.  

Připomene si už známý pojem kolonie a vysloví svůj názor na vztah mezi koloniemi a 
jejich vlastníky.  
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Městská společnost na konci středověku. Popíše složení městské společnosti na konci středověku, včetně menšin.  

Vysvětlí pojem cechy a jejich důležitost pro řemeslníky.  

Srovná život středověké rodiny s rodinou současnou.  

Humanismus, renesance, náboženská reformace. Vysvětlí podstatu humanismu; objasní souvislost renesance s kulturou antického 
Řecka a Říma.  

Popíše základní znaky renesanční architektury a její odlišnost od gotiky.  

Jmenuje nejslavnější italské renesanční umělce.  

Je schopen vysvětlit pojmy „náboženská reformace“, „katolíci“ a „evangelíci“ 
(protestanti).  

Počátky novověku. Objasní příčiny úbytku obyvatel v našich zemích.  

Zhodnotí novou skutečnost – podnikání šlechty a uvede hlavní odvětví jejího 
podnikání.  

Porovná dvojpolní a trojpolní způsob hospodaření se způsobem současným a 
posoudí klady a zápory jednotlivých způsobů.  

Argumentuje, proč vzrostl n počátku novověku význam vzdělání a zájem o ně.  

Zhodnotí význam uplatnění knihtisku při výrobě knih.  

Srovná úroveň vzdělanosti v období středověku a počátku novověku s úrovní v 
starověkých antických státech, porovná s možnostmi v dnešní době.  

Vyjmenuje nejznámější renesanční památky na našem území.  

Chápe starost a péči o kulturní památky u nás.  

Život v našich zemích na počátku novověku. Objasní příčiny úbytku obyvatel v našich zemích.  

Zhodnotí novou skutečnost – podnikání šlechty a uvede hlavní odvětví jejího 
podnikání.  

Porovná dvojpolní a trojpolní způsob hospodaření se způsobem současným a 
posoudí klady a zápory jednotlivých způsobů.  

Česká kultura na počátku novověku. Argumentuje, proč vzrostl n počátku novověku význam vzdělání a zájem o ně.  

Zhodnotí význam uplatnění knihtisku při výrobě knih.  

Srovná úroveň vzdělanosti v období středověku a počátku novověku s úrovní v 
starověkých antických státech, porovná s možnostmi v dnešní době.  

Vyjmenuje nejznámější renesanční památky na našem území.  

Chápe starost a péči o kulturní památky u nás.  
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První středověké státy Jednoduše popíše změny v Evropě, ke kterým došlo po stěhování národů a rozpadu 
západořímské říše.  

Porovná hlavní rysy franské, byzantské a arabské kultury.  

Popíše způsob života Vikingů, jejich výboje dá do souvislosti s ostatními evropskými 
státy.  

Vysvětlí úlohu křesťanství při sjednocování Evropy a význam víry v životě lidí.  

Vysvětlí pojmy katolická a pravoslavná církev.  

Dokáže formulovat příčiny sporu o moc mezi papežem a panovníky.  

Popíše vznik islámu, uvede příklady vyspělosti arabské kultury a její přínos Evropě.  

Poznává způsob života Slovanů, uvědomí si, že byli zprvu pohané.  

Dokáže vysvětlit systém dvojpolního způsobu hospodaření.  

Zhodnotí úlohu Sámovy říše při obraně našeho území.  

Stěhování národů. Jednoduše popíše změny v Evropě, ke kterým došlo po stěhování národů a rozpadu 
západořímské říše.  

Franská říše – nejvýznamnější germánský stát. Porovná hlavní rysy franské, byzantské a arabské kultury.  

Byzantská říše. Porovná hlavní rysy franské, byzantské a arabské kultury.  

Arabská říše. Porovná hlavní rysy franské, byzantské a arabské kultury.  

Popíše vznik islámu, uvede příklady vyspělosti arabské kultury a její přínos Evropě.  

Vikingové. Popíše způsob života Vikingů, jejich výboje dá do souvislosti s ostatními evropskými 
státy.  

Šíření křesťanství v Evropě. Vysvětlí úlohu křesťanství při sjednocování Evropy a význam víry v životě lidí.  

Dokáže formulovat příčiny sporu o moc mezi papežem a panovníky.  

Rozdělení křesťanské církve na východní a západní. Vysvětlí pojmy katolická a pravoslavná církev.  

Dokáže formulovat příčiny sporu o moc mezi papežem a panovníky.  

Příchod Slovanů. Poznává způsob života Slovanů, uvědomí si, že byli zprvu pohané.  

Sámova říše. Zhodnotí úlohu Sámovy říše při obraně našeho území.  

Státy na našem území Objasní vznik Velkomoravské říše – prvního státu na našem území, zhodnotí její 
politický a kulturní význam i vztahy s franskou a byzantskou říší, dále příčiny zániku 
Velké Moravy.  
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Rozlišuje pověsti, týkající se počátků českého státu, od historicky prokázaných 
skutečností.  

Popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech.  

Uvede přínos významných českých panovníků 10. – 12. století.  

Uvědomí si rozsah Svaté říše římské a její vztahy s českým státem.  

Ujasní si příčiny křížových výprav do Palestiny, zhodnotí jejich pozitivní i negativní 
přínos.  

Prokáže dobrou orientaci na historických mapách i na mapě současné – porovná je 
mezi sebou.  

Velkomoravská říše, český stát – jeho vznik, české knížectví za prvních Přemyslovců. Objasní vznik Velkomoravské říše – prvního státu na našem území, zhodnotí její 
politický a kulturní význam i vztahy s franskou a byzantskou říší, dále příčiny zániku 
Velké Moravy.  

České knížectví v 11. a 12. století. Rozlišuje pověsti, týkající se počátků českého státu, od historicky prokázaných 
skutečností.  

Popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech.  

Uvede přínos významných českých panovníků 10. – 12. století.  

Vznik Svaté říše římské. Uvědomí si rozsah Svaté říše římské a její vztahy s českým státem.  

Křížové výpravy do Palestiny. Ujasní si příčiny křížových výprav do Palestiny, zhodnotí jejich pozitivní i negativní 
přínos.  

Způsob života v raném středověku. Umí popsat běžný způsob života a povinnosti jednotlivých skupin obyvatel v raném 
středověku.  

Románská kultura. Uvede typické znaky a nejznámější památky románské kultury u nás.  

Uvede název první české latinsky psané kroniky.  

Jak se žilo ve vrcholném středověku, gotická kultura Porovná způsob života v raném a vrcholném středověku.  

Vysvětlí trojpolní způsob hospodaření a uvede jeho přednosti oproti způsobu 
dvojpolnímu.  

Vysvětlí pojem kolonizace.  

Dokáže popsat typy měst a rozdíl mezi nimi.  

Porovná vzhled a především hygienu středověkých měst s životem a hygienou ve 
starověkém Řecku a Římě.  
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Popíše typické znaky gotického stavebního slohu, jmenuje nejvýznamnější gotické 
stavby v České republice, a hlavně v kraji, ve které žije.  

Uvede jména významných gotických stavitelů, sochařů a malířů působících v naší 
zemi.  

Zapamatuje si název první česky psané kroniky – Dalimilovy kroniky.  

Zhodnotí úroveň vzdělanosti ve středověku, porovná ji s antickými státy.  

Trojpolní způsob hospodaření, kolonizace. Vysvětlí trojpolní způsob hospodaření a uvede jeho přednosti oproti způsobu 
dvojpolnímu.  

Vysvětlí pojem kolonizace.  

Zakládání měst. Dokáže popsat typy měst a rozdíl mezi nimi.  

Porovná vzhled a především hygienu středověkých měst s životem a hygienou ve 
starověkém Řecku a Římě.  

Gotický stavební sloh, sochařství a malířství. Popíše typické znaky gotického stavebního slohu, jmenuje nejvýznamnější gotické 
stavby v České republice, a hlavně v kraji, ve které žije.  

Uvede jména významných gotických stavitelů, sochařů a malířů působících v naší 
zemi.  

Vzdělanost. Zapamatuje si název první česky psané kroniky – Dalimilovy kroniky.  

Zhodnotí úroveň vzdělanosti ve středověku, porovná ji s antickými státy.  

Čechy po husitské revoluci Zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad a vysvětlí, proč se dostal do sporu s papežem.  

Uvědomí si význam jeho snahy o vytvoření mírového svazu evropských křesťanských 
států.  

Uvede hlavní myšlenky Petra Chelčického a srovná je s programem husitů.  

Vysvětlí souvislost vzniku jednoty bratrské s Petrem Chelčickým.  

Jiří z Poděbrad českým králem. Zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad a vysvětlí, proč se dostal do sporu s papežem.  

Uvědomí si význam jeho snahy o vytvoření mírového svazu evropských křesťanských 
států.  

Vznik jednoty bratrské. Uvede hlavní myšlenky Petra Chelčického a srovná je s programem husitů.  

Vysvětlí souvislost vzniku jednoty bratrské s Petrem Chelčickým.  

Habsburkové na českém trůně Dokáže objasnit vznik habsburské monarchie.  

Vysvětlí postavení českého státu v habsburské monarchii i mezi evropskými státy.  

Uvědomí si příčiny sporu Habsburků s českými stavy.  
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Popíše, jak spor vyvrcholil.  

Vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů, rozebere je a posoudí pomocí 
zákoníku obnovené zřízení zemské.  

Diskutuje o životě a díle J. A. Komenského.  

Dokáže, že pochopil náboženské i politické příčiny rozpoutání třicetileté války.  

Diskutuje o roli Albrechta z Valdštejna ve třicetileté válce.  

Zhodnotí výsledek třicetileté války z hlediska českých zemí i Evropy.  

Porovná rozdílnou pozici Habsburků v západní a střední Evropě.  

Vznik habsburské monarchie. Dokáže objasnit vznik habsburské monarchie.  

Vysvětlí postavení českého státu v habsburské monarchii i mezi evropskými státy.  

Stavovské povstání. Uvědomí si příčiny sporu Habsburků s českými stavy.  

Popíše, jak spor vyvrcholil.  

Vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů, rozebere je a posoudí pomocí 
zákoníku obnovené zřízení zemské.  

Třicetiletá válka. Dokáže, že pochopil náboženské i politické příčiny rozpoutání třicetileté války.  

Diskutuje o roli Albrechta z Valdštejna ve třicetileté válce.  

Zhodnotí výsledek třicetileté války z hlediska českých zemí i Evropy.  

Porovná rozdílnou pozici Habsburků v západní a střední Evropě.  

Evropa na počátku novověku Orientuje se v náboženské a politické situaci v Evropě na počátku novověku.  

Prokáže to schopností jednoduše a stručně vyložit příčinu rozporů Španělska a 
Nizozemí, dále popíše situaci v Anglii a Francii.  

Poměry ve Španělsku. Prokáže to schopností jednoduše a stručně vyložit příčinu rozporů Španělska a 
Nizozemí, dále popíše situaci v Anglii a Francii.  

Povstání Nizozemí proti Španělsku. Prokáže to schopností jednoduše a stručně vyložit příčinu rozporů Španělska a 
Nizozemí, dále popíše situaci v Anglii a Francii.  

Občanská válka v Anglii. Prokáže to schopností jednoduše a stručně vyložit příčinu rozporů Španělska a 
Nizozemí, dále popíše situaci v Anglii a Francii.  

Náboženské válka ve Francii. Prokáže to schopností jednoduše a stručně vyložit příčinu rozporů Španělska a 
Nizozemí, dále popíše situaci v Anglii a Francii.  
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Učivo ŠVP výstupy 

EVROPA PO TŘICETILETÉ VÁLCE Vyhodnotí situaci v Evropě po třicetileté válce z hlediska dopadu války na život 
obyvatel.  

Dokáže vysvětlit rozložení politické moci v Evropě a vznik nových státních útvarů.  

Stručně přiblíží jednotlivé vládce z rodu Habsburků, kteří vládli v našich zemích.  

Vysvětlí okolnosti osmanské expanze do jihovýchodní a střední Evropy 17. století.  

Dovede vysvětlit pojem pragmatická sankce.  

Charakterizuje osvícenství a osvícenský absolutismus.  

Objasní okolnosti nástupu Marie Terezie do čela habsburské monarchie.  

Dokáže přiblížit podstatu reforem Marie Terezie a Josefa II..  

Stručně charakterizuje poměry v Rusku a Polsku v 18. století.  

Dokáže odlišit způsob života ve městě od venkovského v době baroka.  

Umí vyjmenovat hlavní představitele barokní kultury.  

Popíše tehdejší podobu školního vzdělávání.  

ČAS REVOLUCÍ A ZMĚN Vyhodnotí situaci ve Francii v předvečer revoluce, charakterizuje absolutistickou 
monarchii.  

Dokáže přiblížit počátek revoluce, vysvětlí její heslo: Volnost, rovnost a bratrství a 
Deklaraci práv člověka a občana.  

Rozlišuje jednotlivé fáze revoluce: republiku, jakobínskou diktaturu a konzulát.  

Stručně charakterizuje velikost osobnosti Napoleona Bonaparta a císařské období 
Francie.  

Vysvětlí rozdíl mezi obrannými a dobyvačnými napoleonskými válkami.  

Zhodnotí vládu Napoleona Bonaparta, co přinesly napoleonské války Evropě.  

Dokáže charakterizovat trvalý význam Velké francouzské revoluce.  

Dokáže přiblížit válku amerických osad za nezávislost a vznik samostatných Spjených 
států amerických.  

Dokáže vyjmenovat národy žijící v českých zemích a v celé habsburské monarchii.  

Přiblíží první fázi národního obrození a hlavní cíle snažení jejich představitelů.  

Rozliší druhou fázi národního obrození od předchozího, zná jejich aktéry.  

Umí popsat běžný život na vesnici.  
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Zná slova české státní hymny.  

Dokáže odlišit způsob života ve městě od venkovského.  

Vysvětlí pojmy klasicismus a romantismus a jejich uplatnění v kultuře a umění.  

Objasní pojem průmyslová revoluce a předpoklady pro její realizaci v Anglii.  

Přiblíží pracovní podmínky dělníků.  

Uvede hlavní protagonisty jednotlivých technických vynálezů.  

Dokáže přiblížit počátky průmyslové revoluce v českých zemích.  

Objasní hlavní příčiny revolucí v Evropě v první polovině 19. století.  

Přiblíží průběh revolucí v letech 1848/1849.  

Uvědomí si zásadní změnu, kterou přinesla revoluce 1848 českým zemím.  

SVĚT VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních 
rysech.  

Popíše způsob života v druhé polovině 19. století.  

Vyjmenuje názory na řešení sociální otázky a pokusí se vyslovit vlastní názor.  

Při hodnocení postavení Židů a Romů srovná tehdejší stav s dnešní situací.  

Zformuje svůj vlastní postoj k ženským právům.  

Dokáže rozlišit pojmy absolutismus a ústavní systém.  

Umí vyjmenovat hlavní představitele českého národního života v druhé polovině 19. 
století.  

Přiblíží představy F. Palackého a T. G. Masaryka na budoucnost českého národa.  

Vysvětí pojem dualismus a jeho dopad na české země.  

Ujasní si principy „drobečkové politiky“ a následné počínání českých politiků.  

Zhodnotí význam názorů T. G. Masaryka pro současnou společnost.  

Objasní kořeny prohlubujících se rozporů v soužití Čechů a Němců.  

Uvede typické znaky hospodářského rozvoje českých zemí v tomto období.  

Popíše situaci v české kultuře a umění.  

Zhodnotí význam Národního divadla pro český národní život.  

Dokáže přiblížit obraz života měšťana, dělníka a venkovského rolníka.  

Změny ve světě v průběhu druhé poloviny 19. století Dokáže objasnit pojmy liberalismu a nacionalismu.  
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Na příkladu předních států Evropy srovná hlavní trendy jejich vývoje v druhé polovině 
19. století.  

Uvědomí si rozdílné předpoklady vývoje v USA a ve dvou předních zemích Asie – 
Japonsku a Číně.  

Zhodnotí podíl kolonií na rozvoji koloniálních říší.  

Prokáže schopnost orientovat se na mapě koloniálních výbojů.  

SVĚT SPĚJE KE „SVĚTOVÉ VÁLCE“ Charakterizuje jednotlivé evropské mocnosti a rozdělí na sféry jejich vliv.  

Popíše vojenskou situaci na Balkáně coby předzvěst válečného střetnutí.  

Objasní příčiny vzniku 1. světové války.  

Dokáže rozlišit hrůzný dopad bojových akcí v této válce od předchozích válečných 
střetů.  

Přiblíží utrpení civilního obyvatelstva v letech války.  

Vysvětlí výsledky říjnové revoluce v Rusku.  

Charakterizuje život obyvatelstva za války.  

Uvědomí si význam Masarykova zahraničního odboje (včetně legií) pro vznik 
Československa.  

Dokáže objasnit vyhlášení československé samostatnosti.  

Habsburská monarchie a Evropa mezi léty 1648 – 1740 Dokáže vysvětlit rozložení politické moci v Evropě a vznik nových státních útvarů.  

Vysvětlí okolnosti osmanské expanze do jihovýchodní a střední Evropy 17. století.  

Změny v mocenském uspořádání Evropy po třicetileté válce. Vyhodnotí situaci v Evropě po třicetileté válce z hlediska dopadu války na život 
obyvatel.  

Dovede vysvětlit pojem pragmatická sankce.  

Charakterizuje osvícenství a osvícenský absolutismus.  

Habsburkové a jejich vláda mezi roky 1648 – 1740. Stručně přiblíží jednotlivé vládce z rodu Habsburků, kteří vládli v našich zemích.  

Objasní okolnosti nástupu Marie Terezie do čela habsburské monarchie.  

České země v době osvícenství, reformátorské úsilí Marie Terezie a Josefa II.. Objasní okolnosti nástupu Marie Terezie do čela habsburské monarchie.  

Dokáže přiblížit podstatu reforem Marie Terezie a Josefa II..  

Popíše tehdejší podobu školního vzdělávání.  

Východní Evropa v 18. století. Stručně charakterizuje poměry v Rusku a Polsku v 18. století.  

Společnost v době baroka; barokní kultura a umění. Dokáže odlišit způsob života ve městě od venkovského v době baroka.  
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Umí vyjmenovat hlavní představitele barokní kultury.  

Vznik USA, Velká francouzská revoluce a napoleonské války Vyhodnotí situaci ve Francii v předvečer revoluce, charakterizuje absolutistickou 
monarchii.  

Dokáže přiblížit počátek revoluce, vysvětlí její heslo: Volnost, rovnost a bratrství a 
Deklaraci práv člověka a občana.  

Rozlišuje jednotlivé fáze revoluce: republiku, jakobínskou diktaturu a konzulát.  

Stručně charakterizuje velikost osobnosti Napoleona Bonaparta a císařské období 
Francie.  

Vysvětlí rozdíl mezi obrannými a dobyvačnými napoleonskými válkami.  

Zhodnotí vládu Napoleona Bonaparta, co přinesly napoleonské války Evropě.  

Dokáže charakterizovat trvalý význam Velké francouzské revoluce.  

Dokáže přiblížit válku amerických osad za nezávislost a vznik samostatných Spjených 
států amerických.  

Válka amerických osad za nezávislost. Dokáže přiblížit válku amerických osad za nezávislost a vznik samostatných Spjených 
států amerických.  

Vznik samostatných Spojených států amerických. Dokáže přiblížit válku amerických osad za nezávislost a vznik samostatných Spjených 
států amerických.  

Předrevoluční Francie, výbuch revoluce, Francie republikou. Vyhodnotí situaci ve Francii v předvečer revoluce, charakterizuje absolutistickou 
monarchii.  

Dokáže přiblížit počátek revoluce, vysvětlí její heslo: Volnost, rovnost a bratrství a 
Deklaraci práv člověka a občana.  

Rozlišuje jednotlivé fáze revoluce: republiku, jakobínskou diktaturu a konzulát.  

Dokáže charakterizovat trvalý význam Velké francouzské revoluce.  

Jakobínská diktatura a konzulát. Rozlišuje jednotlivé fáze revoluce: republiku, jakobínskou diktaturu a konzulát.  

Napoleon Bonaparte, císařská Francie. Stručně charakterizuje velikost osobnosti Napoleona Bonaparta a císařské období 
Francie.  

Zhodnotí vládu Napoleona Bonaparta, co přinesly napoleonské války Evropě.  

Napoleonské války, závěr Napoleonovy vlády, Svatá aliance. Vysvětlí rozdíl mezi obrannými a dobyvačnými napoleonskými válkami.  

České země na počátku převratných změn Dokáže vyjmenovat národy žijící v českých zemích a v celé habsburské monarchii.  

Přiblíží první fázi národního obrození a hlavní cíle snažení jejich představitelů.  

Rozliší druhou fázi národního obrození od předchozího, zná jejich aktéry.  
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Umí popsat běžný život na vesnici.  

Zná slova české státní hymny.  

Dokáže odlišit způsob života ve městě od venkovského.  

Vysvětlí pojmy klasicismus a romantismus a jejich uplatnění v kultuře a umění.  

Počátky utváření novodobého českého národa. Dokáže vyjmenovat národy žijící v českých zemích a v celé habsburské monarchii.  

Dvě generace národních obroditelů, jejich představitelé. Přiblíží první fázi národního obrození a hlavní cíle snažení jejich představitelů.  

Rozliší druhou fázi národního obrození od předchozího, zná jejich aktéry.  

Zná slova české státní hymny.  

Život na vesnici a ve městě. Umí popsat běžný život na vesnici.  

Dokáže odlišit způsob života ve městě od venkovského.  

Klasicismus, romantismus. Vysvětlí pojmy klasicismus a romantismus a jejich uplatnění v kultuře a umění.  

První fáze průmyslové revoluce Objasní pojem průmyslová revoluce a předpoklady pro její realizaci v Anglii.  

Přiblíží pracovní podmínky dělníků.  

Uvede hlavní protagonisty jednotlivých technických vynálezů.  

Dokáže přiblížit počátky průmyslové revoluce v českých zemích.  

Anglie – dílna světa. Objasní pojem průmyslová revoluce a předpoklady pro její realizaci v Anglii.  

Technické vynálezy. Uvede hlavní protagonisty jednotlivých technických vynálezů.  

Podoba průmyslové revoluce v českých zemích. Dokáže přiblížit počátky průmyslové revoluce v českých zemích.  

Habsburská monarchie do roku 1848 a během revoluce 1848 Objasní hlavní příčiny revolucí v Evropě v první polovině 19. století.  

Přiblíží průběh revolucí v letech 1848/1849.  

Uvědomí si zásadní změnu, kterou přinesla revoluce 1848 českým zemím.  

Evropa v předvečer revolucí. Objasní hlavní příčiny revolucí v Evropě v první polovině 19. století.  

České země a rakouské součástí před rokem 1848. Uvědomí si zásadní změnu, kterou přinesla revoluce 1848 českým zemím.  

Revoluce 1848/1849 v Evropě. Přiblíží průběh revolucí v letech 1848/1849.  

Revoluce v Čechách a v rakouské říši. Uvědomí si zásadní změnu, kterou přinesla revoluce 1848 českým zemím.  

Proměny společnosti v 19. století Dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních 
rysech.  

Popíše způsob života v druhé polovině 19. století.  

Vyjmenuje názory na řešení sociální otázky a pokusí se vyslovit vlastní názor.  
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Při hodnocení postavení Židů a Romů srovná tehdejší stav s dnešní situací.  

Zformuje svůj vlastní postoj k ženským právům.  

Vliv průmyslové revoluce na rozvoj vědy a techniky, vzájemné ovlivňování. Dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních 
rysech.  

Odraz těchto změn v životě společnosti a ve skladbě jeho obyvatelstva. Popíše způsob života v druhé polovině 19. století.  

Vznik nových společenských vrstev. Popíše způsob života v druhé polovině 19. století.  

Sociální poměry a jejich vliv na vznikající politický systém. Vyjmenuje názory na řešení sociální otázky a pokusí se vyslovit vlastní názor.  

Názory na řešení sociální otázky. Vyjmenuje názory na řešení sociální otázky a pokusí se vyslovit vlastní názor.  

Situace Židů, Romů a ženská práva. Při hodnocení postavení Židů a Romů srovná tehdejší stav s dnešní situací.  

Zformuje svůj vlastní postoj k ženským právům.  

České země ve druhé polovině 19. století Dokáže rozlišit pojmy absolutismus a ústavní systém.  

Umí vyjmenovat hlavní představitele českého národního života v druhé polovině 19. 
století.  

Přiblíží představy F. Palackého a T. G. Masaryka na budoucnost českého národa.  

Vysvětí pojem dualismus a jeho dopad na české země.  

Ujasní si principy „drobečkové politiky“ a následné počínání českých politiků.  

Zhodnotí význam názorů T. G. Masaryka pro současnou společnost.  

Objasní kořeny prohlubujících se rozporů v soužití Čechů a Němců.  

Uvede typické znaky hospodářského rozvoje českých zemí v tomto období.  

Popíše situaci v české kultuře a umění.  

Zhodnotí význam Národního divadla pro český národní život.  

Dokáže přiblížit obraz života měšťana, dělníka a venkovského rolníka.  

Cesta k vyhlášení Rakousko-Uherska. Dokáže rozlišit pojmy absolutismus a ústavní systém.  

Rozvoj českého národního života po pádu Bachova neoabsolutismu. Umí vyjmenovat hlavní představitele českého národního života v druhé polovině 19. 
století.  

Ujasní si principy „drobečkové politiky“ a následné počínání českých politiků.  

Politický život před a po rakousko-uherském vyrovnání. Přiblíží představy F. Palackého a T. G. Masaryka na budoucnost českého národa.  

Vysvětí pojem dualismus a jeho dopad na české země.  

Zhodnotí význam názorů T. G. Masaryka pro současnou společnost.  

Češi a Němci – konfliktní společenství. Objasní kořeny prohlubujících se rozporů v soužití Čechů a Němců.  
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Industrializace českých zemí. Uvede typické znaky hospodářského rozvoje českých zemí v tomto období.  

Odraz ekonomicko-sociálních změn životě české společnosti. Zhodnotí význam Národního divadla pro český národní život.  

Projevy každodennosti v životě tehdejšího člověka. Dokáže přiblížit obraz života měšťana, dělníka a venkovského rolníka.  

Nové rozpory a spojenectví Charakterizuje jednotlivé evropské mocnosti a rozdělí na sféry jejich vliv.  

Popíše vojenskou situaci na Balkáně coby předzvěst válečného střetnutí.  

Evropské mocnosti, jejich rozdělení do dvou mocenských bloků. Charakterizuje jednotlivé evropské mocnosti a rozdělí na sféry jejich vliv.  

Balkánské války. Popíše vojenskou situaci na Balkáně coby předzvěst válečného střetnutí.  

První světová válka Objasní příčiny vzniku 1. světové války.  

Dokáže rozlišit hrůzný dopad bojových akcí v této válce od předchozích válečných 
střetů.  

Přiblíží utrpení civilního obyvatelstva v letech války.  

Vysvětlí výsledky říjnové revoluce v Rusku.  

Situace po vzniku války. Objasní příčiny vzniku 1. světové války.  

Tři hlavní bojiště. Dokáže rozlišit hrůzný dopad bojových akcí v této válce od předchozích válečných 
střetů.  

Těžký život v zázemí. Přiblíží utrpení civilního obyvatelstva v letech války.  

Konec války a jeho výsledek. Vysvětlí výsledky říjnové revoluce v Rusku.  

České země za první světové války Charakterizuje život obyvatelstva za války.  

Uvědomí si význam Masarykova zahraničního odboje (včetně legií) pro vznik 
Československa.  

Dokáže objasnit vyhlášení československé samostatnosti.  

Česká politika v letech války na rozcestí. Uvědomí si význam Masarykova zahraničního odboje (včetně legií) pro vznik 
Československa.  

Zahraniční odboj (T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik). Uvědomí si význam Masarykova zahraničního odboje (včetně legií) pro vznik 
Československa.  

Situace v českém zázemí. Charakterizuje život obyvatelstva za války.  

28. říjen 1918 – vyhlášení samostatnosti. Dokáže objasnit vyhlášení československé samostatnosti.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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Dějepis 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

SVĚT A ČESKOSLOVENSKO PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE Vyhodnotí situaci po 1. světové válce z hlediska dopadu na život lidí.  

Dokáže vysvětlit princip versailleského systému a jeho nedostatky.  

Uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen 
vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické 
moci v Rusku.  

Stručně vymezí základní znaky hlavních totalitních států a neschopnosti potenciálních 
obětí jim čelit.  

Vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických 
problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových 
protidemokratických sil.  

Popíše a zhodnotí životní styl moderní evropské společnosti, zhodnotí význam 
masové kultury.  

Dokáže barvitě přiblížit každodennost.  

Československo a svět mezi dvěma světovými válkami. Vyhodnotí situaci po 1. světové válce z hlediska dopadu na život lidí.  

Poválečné změny a jejich odraz na mapě světa. Vyhodnotí situaci po 1. světové válce z hlediska dopadu na život lidí.  

Charakteristika nového státu ve střední Evropě – Československé republiky. Vyhodnotí situaci po 1. světové válce z hlediska dopadu na život lidí.  

Podoba Československa – politický systém, hospodářství, hranice státu, 
demokratické uspořádání. 

Vyhodnotí situaci po 1. světové válce z hlediska dopadu na život lidí.  

Od versailleského systému k totalitním režimům. Dokáže vysvětlit princip versailleského systému a jeho nedostatky.  

Uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen 
vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické 
moci v Rusku.  

Tvář jednotlivých totalitních států, vznik válečných ohnisek. Stručně vymezí základní znaky hlavních totalitních států a neschopnosti potenciálních 
obětí jim čelit.  

Boj s velkou hospodářskou krizí. Vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických 
problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových 
protidemokratických sil.  

Ohrožení demokracie v Československu. Vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických 
problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových 
protidemokratických sil.  
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Dějepis 9. ročník  

Cesta ke světové válce. Vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických 
problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových 
protidemokratických sil.  

Mnichovská krize, zánik demokracie v Československu. Vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických 
problémů, které byly provázeny radikalizací pravicových i levicových 
protidemokratických sil.  

Čas zábavy a odpočinku. Popíše a zhodnotí životní styl moderní evropské společnosti, zhodnotí význam 
masové kultury.  

Dokáže barvitě přiblížit každodennost.  

Umění a věda v meziválečných letech. Popíše a zhodnotí životní styl moderní evropské společnosti, zhodnotí význam 
masové kultury.  

Dokáže barvitě přiblížit každodennost.  

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Popíše situaci po vypuknutí války, její jednotlivé fáze.  

Zhodnotí význam vytvořené antifašistické koalice.  

Zaujme stanovisko ke všem hrůzám v průběhu války.  

Dokáže charakterizovat dějinnou zkušenost české společnosti s totalitním 
protektorátním uspořádáním.  

Objasní a pochopí její protipól – kolaboraci.  

Stručně charakterizuje 2. světovou válku jako nejničivější válku v dějinách.  

Globální hospodářský charakter války. Stručně charakterizuje 2. světovou válku jako nejničivější válku v dějinách.  

Vypuknutí války, změna ve světový konflikt. Popíše situaci po vypuknutí války, její jednotlivé fáze.  

Průběh války v Evropě a mimo Evropu. Popíše situaci po vypuknutí války, její jednotlivé fáze.  

Protektorát Čechy a Morava, život v temnotě. Popíše situaci po vypuknutí války, její jednotlivé fáze.  

Protifašistická koalice. Zhodnotí význam vytvořené antifašistické koalice.  

Složitá cesta Čechů a Slováků ke svobodě. Dokáže charakterizovat dějinnou zkušenost české společnosti s totalitním 
protektorátním uspořádáním.  

Svět se ubránil zločineckým režimům. Objasní a pochopí její protipól – kolaboraci.  

OD ROZDĚLENÍ KE SBLIŽOVÁNÍ Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a 
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty.  
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Dějepis 9. ročník  

Vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí východního a západního bloku, 
zejména se zaměří na pochopení vzájemných vztahů supervelmocí USA a SSSR a na 
situaci ve střední Evropě.  

Objasní hlavní příčiny nástupu komunistického režimu v Československu.  

Popíše život za socialismu, snahy o reformy v roce 1968.  

Porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v 
demokraciích.  

Zhodnotí mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na 
demokratických principech.  

Přiblíží lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí.  

Zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování.  

Vyhodnotí hlavní problémy specifické cesty vývoje postkoloniálních rozvojových 
zemích.  

Dokáže se orientovat v oblasti vědy a techniky, vědeckotechnické revoluce v 
posledních desetiletích.  

Soudobé dějiny druhé poloviny 20. století. Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a 
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty.  

Evropa a svět po válce (OSN, princip sociálního státu). Zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování.  

Východní blok a jeho politický, hospodářský a sociální vývoj, SSSR jako světová 
velmoc. 

Vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí východního a západního bloku, 
zejména se zaměří na pochopení vzájemných vztahů supervelmocí USA a SSSR a na 
situaci ve střední Evropě.  

„Železná opona“ a studená válka, rozdělení světa. Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a 
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty.  

Dekolonizace „třetí svět“ a modernizační procesy v něm (ekonomické, 
demografické a politické). 

Vyhodnotí hlavní problémy specifické cesty vývoje postkoloniálních rozvojových 
zemích.  

Československo na rozcestí, směřování ke komunistické totalitě. Objasní hlavní příčiny nástupu komunistického režimu v Československu.  

Porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v 
demokraciích.  

Budování socialismu „od Šumavy k Tatrám“. Popíše život za socialismu, snahy o reformy v roce 1968.  

Hlavní ohniska válečných konfliktů ve světě. Charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního světa, jeho vojenská, politická a 
hospodářská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty.  
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Dějepis 9. ročník  

Euroatlantická spolupráce a vývoj demokracie, USA jako světová velmoc. Zhodnotí mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na 
demokratických principech.  

Zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování.  

Životní podmínky na obou stranách „železné opony“ (každodenní život, kultura, 
věda a technika). 

Přiblíží lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí.  

Dokáže se orientovat v oblasti vědy a techniky, vědeckotechnické revoluce v 
posledních desetiletích.  

VSTŘÍC SJEDNOCENÉ EVROPĚ Dokáže se orientovat v současném složitém světě.  

Přiblíží události spojené se „sametovou revolucí“ v Československu.  

Objasní základní problémy s budováním demokracie na Východě.  

Popíše způsob života na počátku 21. století.  

Vyjmenuje základní globální problémy dneška.  

Současný svět: integrace na Západě, nepokoje na Východě. Dokáže se orientovat v současném složitém světě.  

Evropa se sjednocuje, její místo v globálním světě. Vyjmenuje základní globální problémy dneška.  

Pád komunistických režimů a jeho důsledky. Objasní základní problémy s budováním demokracie na Východě.  

Pád totality v Československu, konec společného státu. Přiblíží události spojené se „sametovou revolucí“ v Československu.  

Problémy nového státu – České republiky. Popíše způsob života na počátku 21. století.  

Globální problémy moderní společnosti. Vyjmenuje základní globální problémy dneška.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

     

5.10 Výchova k občanství  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v 
sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Seznamuje žáky se vztahy 
v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů 
a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní 
principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i 
jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou 
odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7., 8., 9. roč.: 1 hod/týden 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k samostatnosti ve vyhledávání a třídění informací, k jejich následnému propojení a 
systematizaci tak, aby je žáci efektivně využívali v procesu učení 
- rozvíjí zájem o současnost a minulost národa 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vede žáky ke tvořivému řešení problému, k vyhledávání informací 
- vede žáky k obhajobě svých názorů, ale také k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 
- vede žáky k samostatnému řešení problémů a tím také k volbě vhodného způsobu řešení 
- vede žáka k vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty 
společenského a společenskovědního charakteru 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních  myšlenek, citů, názorů 
a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv 
- učí žáky správně formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- vede žáky k využívání informačních  a komunikačních prostředků 
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Název předmětu Výchova k občanství 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vede žáky ke spolupráci v týmu, ke vzájemnému naslouchání a vzájemné pomoci 
- se žáky se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- pomáhá žákům upevňovat dobré mezilidské vztahy 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáka k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k 
utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 
- vede žáky k hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či 
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 
- vede žáky k respektování názorů jiných 
- vede žáky k utváření vědomí vlastní identity a identity jiných, k utváření pozitivních vztahů k opačnému 
pohlaví v prostředí školy i mimo ni 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

    

Výchova k občanství 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Čas, svátky a tradice naší kultury. Vysvětlí vnímání času v naší kultuře, objasní význam rozmanitých svátků pro život v 
společenství.  

Lidská setkání - rodina, postavení mužů a žen v rodině, ostatní formy soužití, pmoc 
dětem a lidem v nouzi. 

Zamýšlí se nad soudobým postavením mužů a žen v rodině a objasní další možnosti 
lidského soužití.  
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Vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem i dětem v nouzi a v 
situaci ohrožení.  

Vztahy mezi lidmi - komunikace, konflikty v rodině a v mezilidských vztazích, řešení 
konfliktů. 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v jemu blízkých životních situacích, 
je schopen aplikovat poznatky o jednání při konfliktu do simulovaných i reálných 
situací.  

Zapojuje se do společných činností žáků v rámci třídy, školy a dalších orgaizací.  

Zásady lidského soužití - pravidla chování, pravidla chování ve škole. Objasní význam pravidel pro soužití v společnosti a je schopen pravidla soužití v 
menších skupinách aktivně navrhovat a uplatňovat.  

Respektuje kulturní zvláštnosti, objasní potřebu tolerance ve společnosti.  

Zaujímá tolerantní postoje k lidem s odlišným názorem, kulturou nebo vyznáním.  

Začíná rozpoznávat projevy rasismu, xenofibie a dalšího netolerantního a násilného 
chování a zaujímá aktivní postoj vůči projevům lidské nesnášenlivosti.  

Naše obec, region, vlast - důležité instituce, zajímavá místa, významní rodáci, 
tradice, samospráva. 

Navrhuje způsoby prezentace vlastní obce a kraje, přiměřené svým zkušenostem.  

Projevuje kladný vztah k našemu národu, jeho tradicím, osobnostem a respektuje 
ostatní národnosti.  

Váží si kulturních památek a přírodních objektů a je schopen prezentovat 
nejdůležitější součásti kulturního dědictví ze svého okolí.  

Náš stát - státní symboly, státní svátky. Popíše důležité symboly našeho státu a objasní způsoby jejich používání.  

Podobnost a odlišnost lidí - projevy chování, rozdíly v prožívání a jednání. Rozpozná projevy záporných charakterových vlastností jako např. násilného chování 
a šikany.  

Postupně překonává osobní nedostatky v komunikaci a pěstuje zdravou sebedůvěru.  

Vnitřní svět člověka - citlivé vnímání jiných lidí i sebe sama. Pěstuje důležité osobní vlastnosti pro dosahování individuálních a také společných 
cílů ve skupině spolužáků, je schopen překonávat překážky.  

Právní základy státu - státní občanství, složky státní moci. Respektuje základní právní normy, které se ho týkají.  

Porozumí základnímu rozdělení moci ve státě.  

Státní správa a samospráva - základní orgány a instituce státní správy a samosprávy. Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.  

Lidská práva - základní lidská práva, práva dítěte, úprava lidských práv a práv dětí v 
dokumentech, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace. 

Přiměřeně respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, zamýšlí se nad 
významem lidských práv.  

Rozpozná projevy porušování dětských práv, je schopen uvést jednotlivé příklady.  

Dokáže vysvětlit základní práva a povinnosti vyplývající z manželství.  

Evropská integrace - Evropská unie. Porozumí začlenění ČR do EU.  
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Mezinárodní spolupráce - významné mezinárodní organizace - OSN. Uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR 
(OSN).  

Globalizace - ekologická krize, základy ekologického způsobu života. Objasní význam ekologického způsobu života ve svém okolí a zamýšlí se nad důsledky 
ničení přírodního prostředí pro život lidstva.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

    

Výchova k občanství 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Období lidského života. Pojmenuje a charakterizuje jednotlivá období lidského života.  

Dospívání neboli puberta. Rozpozná tělesné a duševní změny, kterými prochází v dospívání.  

Člověk jako osobnost. Charakterizuje své osobní vlastnosti a popíše způsoby jejich kultivace.  

Učí se rozpoznat a rozlišit projevy schopností svých i druhých.  

Snaží se rozpoznat projevy charakterových vlastností u sebe i ostatních.  

Dokáže dostatečně korigovat své chování a jednání.  

Život ve společnosti. Zhodnotí důležitost společnosti pro svůj život.  

Společenské skupiny. Rozliší společenské skupiny, do nichž patří.  

Povinná školní docházka. Objasní nutnost pravidel pro život ve škole a ve společnosti.  
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Život ve škole. Objasní nutnost pravidel pro život ve škole a ve společnosti.  

Způsoby komunikace. Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace.  

Asertivita a agresivita. Rozliší agresivní a asertivní komunikaci mezi lidmi.  

Právní normy (zákony) Uvědomuje si důsledky porušování pravidel pro sebe i své okolí.  

Morální pravidla. Objasní nutnost pravidel pro život ve škole a ve společnosti.  

Splečenská pravidla. Rozpozná projevy společensky vhodného a nevhodného chování.  

Důsledky porušování prvidel a norem. Uvědomuje si důsledky porušování pravidel pro sebe i své okolí.  

Česká republika - demokratický stát. Je schopen vysvětlit význam základních státoprávních pojmů: stát, prezident, 
parlament, vláda.  

Objasní základní rozdělení moci ve státě a uvede příklady orgánů a institucí.  

Prezidenti v české historii. Je schopen vysvětlit význam základních státoprávních pojmů: stát, prezident, 
parlament, vláda.  

Národnostní menšiny. Charakterizuje menšiny žijící v České republice.  

Rasová nesnášenlivost. Rozpozná národnostní, rasové, náboženské a jiné projevy lidské nesnášenlivosti.  

Objasní nutnost vzájemné tolerance a respktu pro život ve společnosti.  

Základní lidská práva. Uvede základní dokumenty upravující lidská práva.  

Všeobecná deklarace lidských práv. Uvede základní dokumenty upravující lidská práva.  

Listina základních práv a svobod v České republice. Uvede základní dokumenty upravující lidská práva.  

Zvláštní (specifická) lidská práva. Vyjádří svůj osobní postoj k výše uvedeným problémům a hledá způsoby řešení.  

Právo znamená i povinnost. Vysvětlí, jaký význam má pro život člověka a společnosti dodržování lidských práv.  

Porušování lidských práv. Vysvětlí, jaký význam má pro život člověka a společnosti dodržování lidských práv.  

Kde se můžeme domáhat lidských práv. Diskutuje o tom, kde a jak se člověk může domáhat svých práv.  

Postihy za porušování lidských práv. Vysvětlí, jaký význam má pro život člověka a společnosti dodržování lidských práv.  

Naši slavní předkové v běhu staletí. Vysvětlí přínos významných historických osobností pro rozvoj naší země.  

Kultura. Objasní rozdíl mezi hmotnou a duchovní kulturou.  

Kulturní rozmanitost věta. Vlastními slovy vyjádří své představy o kráse.  

Popíše způsoby, jak se může dítě i dospělý podílet na ochraně kulturních památek a 
přírodního prostředí své obce a regionu.  

Umění. Rozliší základní druhy umění.  
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Společenská a kulturní zařízení. Charakterizuje významné kulturní instituce a zhodnotí přínos jejich programů a 
expozic.  

Popíše kulturní život ve svém bydlišti a regionu.  

Uvede své vlastní kulurní aktivity.  

Jak se neztrapnit při kulturních událostech. Dokáže se vhodně chovat při kulturních událostech.  

Masová kultura. Objasní nebezpečí působení masmédií, masové kultury a reklamy na člověka, uvede 
příklady z vlastního života.  

Masmédia. Objasní nebezpečí působení masmédií, masové kultury a reklamy na člověka, uvede 
příklady z vlastního života.  

Globální ekologické problémy. Popíše sučasné závažné globální problémy, vysvětlí jejich příčiny, projevy a důsledky.  

Globální společenské problémy. Popíše sučasné závažné globální problémy, vysvětlí jejich příčiny, projevy a důsledky.  

Cesty k nápravě. Pokusí se navrhnout možnosti řešení těchto problémů na lokální i globální úrovni.  

Snaží se pochopit podíl každého člověka na odpovědnosti za stav ekolgie.  

Vlastnictví a majetek. Dokáže rozlišit základní formy vlastnictví a majetku, uvede příklady.  

Objasní, jaké místo má majetek mezi dalšími životními hodnotami.  

Uvede, co všechno může tvořit majetek jednotlivce, rodiny, obce, státu.  

Vyjmenuje hlavní způsoby a zdroje získávání majetku.  

Peníze a jejich funkce. Popíše funkci a formy peněz.  

Hospodaření s penězi. Popíše způsoby hospodárného zacházení s penězi.  

Rozpočet. Na příkladech objasní, z čeho vzniká rodinný rozpočet.  

Vysvětlí, jak mohou kupní možnosti jedince a rodiny ovlivnit nakládání s osobním a 
rodinným rozpočtem.  

Druhy rozpočtu. Porovná vhodné a nevhodné způsoby využívání osobního a rodinného rozpočtu.  

Korupce - příčiny a důsledky. Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.  

Mezinárodní teroristické organizace, role ozbrojených sil ČR. 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.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Výchova k občanství 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Duševní vlastnosti osobnosti. Vlastními slovy vysvětlí pojem osobnost, rozpozná svůj typ temperamentu, posoudí 
pozitivní a negativní stránky jednotlivých typů temperamentu.  

Objasní pojmy schopnost, vůle, vysvětlí význam vůle pro dosahování zvolených cílů.  

Na základě realistického poznání své osobnosti může dokázat zhodnotit a korigovat 
své jednání a chování ve vztahu k sobě samému a druhým lidem.  

Potřeby, zájmy a hodnoty. Vysvětlí význam potřeb, zájmů a hodnot pro motivaci jedince, posoudí význam 
hodnot pro svů život, dokáže objasnit pojem stres.  

Pocity. Uvědom si důležitost citů ve svém životě, dokáže je vhodným způsobem 
charakterizovat a demonstrovat.  

City (emoce) Uvědom si důležitost citů ve svém životě, dokáže je vhodným způsobem 
charakterizovat a demonstrovat.  

Rozdělení citů z hlediska intenzity a délky trvání. Uvědom si důležitost citů ve svém životě, dokáže je vhodným způsobem 
charakterizovat a demonstrovat.  

Jak ovládat své city. Uvědom si důležitost citů ve svém životě, dokáže je vhodným způsobem 
charakterizovat a demonstrovat.  
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Jak zvládat náročné životní situace. Uvědom si důležitost citů ve svém životě, dokáže je vhodným způsobem 
charakterizovat a demonstrovat.  

Smysly. Popíše základní lidské smysly, vysvětlí význam paměti pro život člověka.  

Paměť. Popíše základní lidské smysly, vysvětlí význam paměti pro život člověka.  

Životní styl v minulosti a dnes. Charakterizuje životní styl současné společnosti, objasní nebezpečí zdraví člověka 
ohrožujících návykových látek a dalších druhů závislosti, předvede jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek.  

Zdravý životní styl. Charakterizuje životní styl současné společnosti, objasní nebezpečí zdraví člověka 
ohrožujících návykových látek a dalších druhů závislosti, předvede jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek.  

Závislost. Charakterizuje životní styl současné společnosti, objasní nebezpečí zdraví člověka 
ohrožujících návykových látek a dalších druhů závislosti, předvede jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek.  

Osobnosti naší země - hudba, literatura, věda a sport. Vyjmenuje vybrané osobnosti hudby, literatury, vědy, sportu a objasní jejich význam.  

Společenská skupina. Objasní význam tolerance pro lidské soužití, vlastními slovy charakterizuje pojem 
stereotyp, vysvětlí nebezpečí předsudků v lidské společnosti, dokáže je rozpoznat.  

Všichni jsme lidé, ale jsme různí. Objasní význam tolerance pro lidské soužití, vlastními slovy charakterizuje pojem 
stereotyp, vysvětlí nebezpečí předsudků v lidské společnosti, dokáže je rozpoznat.  

Mezilidské vztahy. Objasní význam tolerance pro lidské soužití, vlastními slovy charakterizuje pojem 
stereotyp, vysvětlí nebezpečí předsudků v lidské společnosti, dokáže je rozpoznat.  

Autorita, solidarita, altruismus a egoismus. Vysvětlí a uvede příklady formální a neformální autority.  

Uvede příklady solidarity a mezilidské spolupráce, objasní pojmy autorita, altruismus 
a egoismus.  

Co je konflikt. Dokáže charakterizovat pojem konflikt, uvést a demonstrovat možnosti řešení 
konfliktních situací.  

Fáze konfliktu. Dokáže charakterizovat pojem konflikt, uvést a demonstrovat možnosti řešení 
konfliktních situací.  

Řešení konfliktu. Dokáže charakterizovat pojem konflikt, uvést a demonstrovat možnosti řešení 
konfliktních situací.  

Zamilovanost a láska. Vysvětlí rozdíl mezi heterosexualitou a hmosexualitou, objasní pojem rigostrované 
partnerství, uvědomí si důležitost partnerské lásky pro život člověka.  
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Sex. Vysvětlí rozdíl mezi heterosexualitou a hmosexualitou, objasní pojem rigostrované 
partnerství, uvědomí si důležitost partnerské lásky pro život člověka.  

Heterosexualita a homosexualita. Vysvětlí rozdíl mezi heterosexualitou a hmosexualitou, objasní pojem rigostrované 
partnerství, uvědomí si důležitost partnerské lásky pro život člověka.  

Metody antikoncepce. Popíše metody antikoncepce.  

Nebezpečí sexuálního života. Dokáže se orientovat v bezpečných způsobech sexuálního chování.  

Pohlavní choroby a jejich příznaky. Dokáže se orientovat v bezpečných způsobech sexuálního chování.  

Manželství - základ rodiny. Charakterizuje instituci manželství, popíše zákonné předpoklady jejího vzniku, 
dokáže uvést podmínky důležité pro harmonické soužití partnerů, uvědomí si 
nezbytnost rozvodu některých manželství.  

Založení rodiny. Charakterizuje instituci manželství, popíše zákonné předpoklady jejího vzniku, 
dokáže uvést podmínky důležité pro harmonické soužití partnerů, uvědomí si 
nezbytnost rozvodu některých manželství.  

Neshody v manželství. Charakterizuje instituci manželství, popíše zákonné předpoklady jejího vzniku, 
dokáže uvést podmínky důležité pro harmonické soužití partnerů, uvědomí si 
nezbytnost rozvodu některých manželství.  

Rozvod. Charakterizuje instituci manželství, popíše zákonné předpoklady jejího vzniku, 
dokáže uvést podmínky důležité pro harmonické soužití partnerů, uvědomí si 
nezbytnost rozvodu některých manželství.  

Vznik lidského života. Objasní proces vzniku lidského života a problematiku náhradní rodinné péče.  

Náhradní rodinná péče. Objasní proces vzniku lidského života a problematiku náhradní rodinné péče.  

Funkce a typy státu. Popíše typy a formy států a uvede jejich příklady, charakterizuje základní funkce 
státu.  

Státy podle formy vlády, podle způsobu vlády a podle správního uspořádání. Dokáže charakterizovat základní typy státu podle formy vlády, způsobu vlády a 
správního uspořádání.  

Demkracie. Vyloží znaky demokratického způsobu rozhodováníve státě, vysvětlí smysl voleb do 
zastupitelských orgánů.  

Demokratické volby v ČR. Vyloží znaky demokratického způsobu rozhodováníve státě, vysvětlí smysl voleb do 
zastupitelských orgánů.  

Politické strany. Vyloží znaky demokratického způsobu rozhodováníve státě, vysvětlí smysl voleb do 
zastupitelských orgánů.  
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Ústava. Dokáže objasnit základní funkce ústavy, vyjmenuje části Ústavy ČR a popíše jejich 
obsah.  

Právo a morálka. Objasní práva a povinnosti občana ČR, popíše způsoby nabytí a pozbytí státního 
občanství.  

Uvede nejdůležitější duhy povinného pojištění v ČR, vysvtělí smysl státní sociální 
podpory.  

Právní vztahy a právní normy. Popíše význam právního řádu pro život společnosti, chrakterizuje jednotlivá právní 
odvětví, vysvětlí rozdíl mezi morálními a právními normami.  

Orgány právní ochrany. Vyjmenuje orgány právní ochrany občanů a popíše soustavu soudů v ČR.  

Druhy provinění. Dokáže rozpoznat základní rozdíl mezi přestupkem a trestným činem.  

Kriminalita. Dokáže popsat problematiku dětské kriminality a kriminalitu mladistvých a uvede 
jejich příklady.  

    

Výchova k občanství 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

Náboženství a náboženská tolerance. Formuje svůj názor na náboženství obecně.  

Objasní pojem náboženská tolerance.  

Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus. Orientuje se v hlavních světových náboženstvích.  

Rozliší náboženství monoteistická a polyteistická.  

Seznámí se s hlavními myšlenkami jednotlivých náboženství, jejich tradicemi, zvyky, 
svátky a symboly.  

Další náboženství a nová náboženská hnutí. Charakterizuje pojmy nová náboženská hnutí, extremismus, fanatismus.  

Extremismus a fanatismus. Charakterizuje pojmy nová náboženská hnutí, extremismus, fanatismus.  
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Než se rozhodnu. Objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek.  

Pozná svoje zájmy, schopnosti a dovednosti.  

Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních cílů.  

Snaží se přiměřeně prosazovat.  

Volba povolání. Pozná svoje zájmy, schopnosti a dovednosti.  

Volba střední školy. Orientuje se v typech středních škol.  

Ví, kde najde ve svém městě úřad práce i informační a poradenské středisko pro 
volbu povolání.  

Nástup do zaměstnání. Seznámí se s pravidly potřebnými k přijímacímu pohovoru.  

Dokáže napsat strukturovaný životopis.  

Ví, jak by měla vypadat pracovní smlouva.  

Peníze. Vyjmenuje funkce peněz.  

Ví, v jaké formě se peníze vyskytují i jakým způsobem je možné platit.  

Hospodaření domácnosti. Objasní, co je rozpočet, sestaví osobní i rodinný rozpočet.  

Trh výrobků a služeb. Vysvětlí, jakou roli na trhu výrobků hraje nabídka, poptávka, cena i konkurence.  

Úspory, úvěry a úroky. Definuje pojem úvěr, dkáže spočítat úrok.  

Ví, jaké jsou v jeho městě peněžní ústavy.  

Seznámí se s vybranými finančními produkty.  

Úvod do národního hospodářství. Charakterizuje pojem národní hospodářství.  

Pojmenuje a objasní rincipy ekonomických systémů.  

Struktura národního hospodářství. Rozdělí národní hospodářství z různých hledisek.  

Ukazatelé národního hospodářství. Vyjmenuje ukazatele národního hospodářství, objasní pojmy hrubý domácí produkt, 
nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance.  

Hospodářská politika státu. Ví, kdo provádí hospodářskou politiku státu.  

Státní rozpočet. Ví, kdo sestavuje státní rozpočet a čím je tvořen.  

Daně. Vysvětlí pojem daň.  

Úvod do mezinárodní spolupráce. Vysvětlí význam mezinárodní spolupráce.  

Světové organizace (OSN, NATO, OECD, WTO). Seznámí se s existencí a činností jednotlivých mezinárodních organizací i s jejich 
strukturou.  

Ví, kterých mezinárodních organizací je Česká republika členem.  
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Evropské integrace (Rada Evropy, ESUO, EHS, ES). Seznámí se s existencí a činností jednotlivých mezinárodních organizací i s jejich 
strukturou.  

Ví, kterých mezinárodních organizací je Česká republika členem.  

Evropská unie. Seznámí se s rozdělením pravomocí v rámci EU.  

Vyjmenuje symboly EU.  

Vysvětlí význam EU.  

Globalizace. Dokáže pojmenovat příčiny a důsledky globalizace.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

     

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu fyzika: 
- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 
- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy 
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- vede k vytváření a ověřování hypotéz 
- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 
- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 
- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 
- skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) 
- samostatné pozorování 
- krátkodobé projekty 
 
Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
 
Předmět  fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických 
signálů, srdce - kardiostimulátor 
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 
Metody, formy, nástroje, pomůcky: 
jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny 
provedou jednotlivá měření, skupina jako tým zpracuje výsledky a stanoví závěr- např. ar.průměr 
naměřených hodnot). 
 
Pomůcky pro 6. ročník: papírový model atomu; délková měřidla, posuvné měřítko, rovnoramenné váhy, 
pružiny, sada závaží, kádinka, odměrné válce, teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; papírové 
hodiny, stopky, siloměry 
 
Pomůcky pro 7. ročník: rovnoramenné váhy, délková měřidla, pružiny, sada závaží, kádinka, odměrné 
válce, teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; sada hustoměrů, souprava pro mechaniku, 
kladka, páka, magnety, piliny různých kovů, magnetka, buzola, kompas 
 
Pomůcky pro 8. ročník:  sada pro hydromechaniku, kádinky, odměrné válce, hustilka, spojité   nádoby, 
siloměr, deformační manometr, kalorimetr, teploměr, digitální teploměr, kahan, glóbus 
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Pomůcky pro 9. ročník: budík, ladička, souprava  pro optiku, zdroje světla, clony, jednotlivé druhy zrcadel, 
optické hranoly, spojky, rozptylky, dalekohled, mikroskop, lupa, fotoaparát, model atomu, ampérmetry, 
voltmetry, reostaty, multifunkční digitální měřidlo, souprava pro elektroniko, souprava pro 
elektrotechniku, cívky, model stejnosměrného elektromotoru, dynamo, transformátor 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7, 8., 9. roč.: 2 hod/týden 

Integrace předmětů  Fyzika 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 
- k vyhledávání, třídění a propojování informací 
- k používání odborné terminologie 
- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 
- k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí  využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 
problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- využívá skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 
- vede žáky k ochotě pomoci 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických 
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zdrojů 
- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. tepelná 
čerpadla jako vytápění novostaveb) 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

    

Fyzika 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Látka a těleso, rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné a jejich vlastnosti. Rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles, popíše rozdíl mezi látkou 
pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší.  

Síla působící na těleso, gravitační síla, gravitační pole. Rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí prodloužené pružiny porovná 
podle velikosti dvě působící síly, změří sílu siloměrem, užívá s porozuměním vztah 
mezi gravitační silou působící na těleso a hmotností tělesa F=m.g při řešení 
jednoduchých úloh.  

Magnetické vlastnosti látek. Experimentálně určí póly tyčového magnetu, znázorní průběh indukčních čar 
magnetického pole tyčového magnetu, popíše magnetické pole Země a uvede příklad 
jeho využití.  

Částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, proton, neutron a elektron). Správně používá pojem atom, molekula, iont má představu o tom, z čeho se skládá 
atom.  

Fyzikální veličiny: Ovládá značky a jednotky základních veličin.  

Vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku.  

délka Změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jednotkách.  

hmotnost Změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a rovnoramenných vahách 
a výsledek zapíše ve vhodné jednotce.  

objem Změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a zapíše 
výsledek.  

hustota tělesa Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení 
praktických problémů.  

čas Změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin.  

teplota Změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot.  
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teplotní roztažnost těles Předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo zmenší.  

elektrický obvod Sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu, používá schématické značky.  

    

Fyzika 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Pohyb a klid tělesa, jejich relativnost. Rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu, změří 
dráhu uraženou tělese a odpovídající čas, určí průměrnou rychlost z dráhy uražené 
tělesem za určitý čas, používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného 
pohybu tělesa, při řešení úloh znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného 
pohybu na čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak.  

Dráha a čas. Rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu, změří 
dráhu uraženou tělese a odpovídající čas, určí průměrnou rychlost z dráhy uražené 
tělesem za určitý čas, používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného 
pohybu tělesa, při řešení úloh znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného 
pohybu na čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak.  

Okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu. Rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu, změří 
dráhu uraženou tělese a odpovídající čas, určí průměrnou rychlost z dráhy uražené 
tělesem za určitý čas, používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného 
pohybu tělesa, při řešení úloh znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného 
pohybu na čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak.  

Síla Změří velikost síly siloměrem, znázorní sílu graficky, určí gravitační sílu, jakou Země 
působí na těleso o určité hmotnosti.  

Gravitační síla Změří velikost síly siloměrem, znázorní sílu graficky, určí gravitační sílu, jakou Země 
působí na těleso o určité hmotnosti.  

Skládání sil Určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných 
směrů.  

Výslednice sil Určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných 
směrů.  

Těžiště tělesa Určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá fakt, že poloha těžiště 
závisí na rozložení látky v tělese.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

158 

Fyzika 7. ročník  

Newtonovy pohybové zákony (první,druhý a třetí) Využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání změn pohybu tělesa při 
působení sil.  

Otáčivé účinky síly Využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro 
vysvětlení praktických situací.  

V jednoduchých případech určí velikost a směr působící tlakové síly, užívá s 
porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí.  

Páka Využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro 
vysvětlení praktických situací.  

V jednoduchých případech určí velikost a směr působící tlakové síly, užívá s 
porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí.  

Pevná kladka Využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro 
vysvětlení praktických situací.  

V jednoduchých případech určí velikost a směr působící tlakové síly, užívá s 
porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla působí.  

Tlaková síla Rozeznává jednotlivé druhy sil, změří třecí sílu, užívá s porozuměním poznatek, že 
třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu, 
navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly.  

Tlak Rozeznává jednotlivé druhy sil, změří třecí sílu, užívá s porozuměním poznatek, že 
třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu, 
navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly.  

Třecí síla Rozeznává jednotlivé druhy sil, změří třecí sílu, užívá s porozuměním poznatek, že 
třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu, 
navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly.  

Mechanické vlastnosti kapalin Užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení.  

Vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá vztah p=h ρ g k řešení 
problémů a úloh.  

Objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci porovnáním 
vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda 
se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině.  

Pascalův zákon Užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení.  

Hydrostatický tlak Vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá vztah p=h ρ g k řešení 
problémů a úloh.  
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Archimédův zákon, vztlaková síla působící na tělesa v kapalině, plování, vznášení se 
a potápění těles v kapalině 

Objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci porovnáním 
vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v kapalině, zda 
se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině.  

Mechanické vlastnosti plynů, atmosférický tlak, tlak plynu v uzavřené nádobě Vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě, 
rozliší zdroj světla a osvětlené těleso.  

Světelné jevy, zdroje světla, stín Vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě, 
rozliší zdroj světla a osvětlené těleso.  

Zákon odrazu světla, lom světla Vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě, 
rozliší zdroj světla a osvětlené těleso.  

    

Fyzika 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Mechanická práce Rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci 
koná, s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení problémů a úloh.  

Výkon Rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci 
koná, s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení problémů a úloh.  

Polohová a pohybová energie Z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu polohové a pohybové 
energie, je schopen porovnat pohybové energie těles na základě jejich rychlostí a 
hmotností.  

Vnitřní energie tělesa Vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty rozpozná v přírodě a v 
praktickém životě některé formy tepelné výměny(vedením,tepelným zářením).  

Tepelná výměna Dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, 
měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství).  

Teplo přijaté a odevzdané tělesem Dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, 
měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství).  

Změny skupenství Rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude schopen uvést praktický příklad 
(tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace a desublimace), určí 
skupenské teplo tání u některých látek.  

Zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, dokáže vysvětlit základní 
meteorologické děje, objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě.  
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Fyzika 8. ročník  

Pístové spalovací motory Popíše základní součásti spalovacích motorů a vysvětlí rozdíl mezi zážehovým a 
vznětovým motorem.  

Atom a jeho složení Porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, iont) na základě 
znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky přitahovat či 
odpuzovat podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či 
záporný iont.  

Proton, neutron, elektron, elektrický náboj, iont Porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, iont) na základě 
znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky přitahovat či 
odpuzovat podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či 
záporný iont.  

Elektrická síla, elektrické pol, elektrický proud, elektrické napětí Ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí existuje elektrické pole.  

Pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud, objasní 
účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohybové), změří elektrický proud 
ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem.  

Pravidla bezpečné práce Dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní 
nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem.  

Zkrat Dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní 
nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem.  

Pojistka Dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní 
nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem.  

Ohmův zákon Používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( A = U/I ), pochopí, že 
odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou vodiče, zmenšuje se se 
zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je vodič 
vyroben.  

Odpor vodiče Používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( A = U/I ), pochopí, že 
odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou vodiče, zmenšuje se se 
zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je vodič 
vyroben.  

Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod Správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle schématu.  

Volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí.  

Odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledné elektrické 
napětí, výsledný elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů.  
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Fyzika 8. ročník  

Reostat Použije reostat k regulaci proudu nebo jako děliče napětí v obvodu.  

Elektrická práce Určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud a napětí, určí výkon 
elektrického proudu ve vodiči mezi jehož konci je napětí, určí, co je v jeho okolí 
zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí, 
chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit 
vznik ozvěny, využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na prostředí, 
kterým se zvuk šíří.  

Elektrický výkon Určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud a napětí, určí výkon 
elektrického proudu ve vodiči mezi jehož konci je napětí, určí, co je v jeho okolí 
zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí, 
chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit 
vznik ozvěny, využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na prostředí, 
kterým se zvuk šíří.  

Akustika - zvuk, zdroj zvuku, šíření zvuku, odraz zvuku Zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet, rozumí pojmu hlasitost 
zvuku a má představu, jak hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí, určí možnosti, 
jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka.  

Tón, výška tónu, kmitočet tónu, hlasitost zvuku Zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet, rozumí pojmu hlasitost 
zvuku a má představu, jak hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí, určí možnosti, 
jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka.  

Počasí kolem nás, atmosféra Země, základní meteorologické jevy, znečišťování 
atmosféry 

Popíše základní měření na jednoduché meteorologické stanici - uvede hlavní látky, 
které znečišťují ovzduší a jejich základní zdroje.  

    

Fyzika 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Elektromagnetická indukce Rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového průběhu.  

Střídavý proud Ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce a objasní vznik 
střídavého proudu.  

Transformátor Popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie, dokáže 
popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie, popíše některé nepříznivé vlivy 
při výrobě elektrické energie v elektrárnách na životní prostředí.  
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Fyzika 9. ročník  

Výroba a přenos elektrické energie Popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie, dokáže 
popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie, popíše některé nepříznivé vlivy 
při výrobě elektrické energie v elektrárnách na životní prostředí.  

Vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech Rozliší pokusně vodič od izolantu, uvede příklady vedení elektrického proudu v 
kapalinách a v plynech z běžného života a z přírody.  

Vedení elektrického proudu v polovodičích Zapojí správně polovodičovou diodu, dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení 
s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany 
před zkratem.  

Pravidla bezpečné práce, zkrat, pojistka Zapojí správně polovodičovou diodu, dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení 
s elektrickými zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany 
před zkratem.  

Elektromagnetické záření Popíše základní druhy elektromagnetických vln podle vlnové délky a uvede jejich 
využití.  

Světlo, zdroj světla, stín Rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla, rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, 
které světlo pouze odráží.  

Přímočaré šíření světla Využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu, vyhledá hodnotu 
rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a pro další optická prostředí, využívá zákona 
odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném 
zrcadle.  

Rychlost světla Využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu, vyhledá hodnotu 
rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a pro další optická prostředí, využívá zákona 
odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném 
zrcadle.  

Odraz světelného paprsku Využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu, vyhledá hodnotu 
rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a pro další optická prostředí, využívá zákona 
odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném 
zrcadle.  

Zrcadla Pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a dokáže uvést příklad jejich 
využití v praxi.  

Najde pokusně ohnisko dutého zrcadla, rozhodne na základě znalostí o rychlostech 
světla ve dvou prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho prostředí do 
druhého bude lámat ke kolmici nebo od kolmice.  
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Fyzika 9. ročník  

Lom světla na optickém rozhraní Najde pokusně ohnisko dutého zrcadla, rozhodne na základě znalostí o rychlostech 
světla ve dvou prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho prostředí do 
druhého bude lámat ke kolmici nebo od kolmice.  

Optické čočky Rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně ohnisko tenké spojky a určí její 
ohniskovou vzdálenost, dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické 
přístroje a jak se využívají v běžném životě.  

Porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a způsobu nápravy těchto očních 
vad brýlemi.  

Rozklad světla Pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, vysvětlí vznik duhy v 
přírodě.  

Jaderná energie, štěpení atomového jádra, řetězová reakce, jaderný reaktor Vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a popíše, na jakém 
principu funguje jaderný reaktor, porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné 
elektrárně, dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření na 
lidský organismus.  

Vesmír Popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách), odliší planetu a hvězdu, popíše hlavní součásti 
Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky, komety), má představu, jaké děje se 
odehrávají na Slunci, objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých 
měsíčních fází.  

Sluneční soustava Popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách), odliší planetu a hvězdu, popíše hlavní součásti 
Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky, komety), má představu, jaké děje se 
odehrávají na Slunci, objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých 
měsíčních fází.  

Stručné shrnutí učiva Utřídí si poznatky získané za celou výuku fyziky do širších celků.  

Polovodičová dioda. Zapojí správně polovodičovou diodu.  
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5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu chemie: 
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 
- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí,  chemických látek a 
jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů 
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti 
poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními 
- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 
- práce ve skupinách 
- demonstrační pokusy 
 
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. 
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. 
 
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených 
pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 
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Název předmětu Chemie 

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s 
matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených 
rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty). 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

8., 9. roč.: 2 hod/týden 

Integrace předmětů  Chemie 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických  vlastností látek, jejich 
přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a 
jejich vysvětlení 
- vede žáky ke správnému  používání chemických termínů, symbolů a značek 
- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- předkládá problémové situace související s učivem chemie 
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 
- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 
- vede žáky k  promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 
- vede žáky k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 
podstaty 
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky ke správnému užívání chemických  symbolů a značek 
- podněcuje žáky k argumentaci 
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Na cestě (ZŠ Rohle)  

166 

Název předmětu Chemie 

- podněcuje žáky  ke smysluplné diskusi 
- vytváří situace, při kterých se žáci  učí respektovat  názory jiných 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a   laboratorní řád 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální 
problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, nástrojů a vybavení 
- vyžaduje dodržování  vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a 
ochrany životního prostředí 
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 

    

Chemie 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, chemické děje Pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace), rozliší fyzikální a chemický 
děj.  

Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Zná zásady bezpečné práce, dovede poskytnout 1. pomoc, zná tel. číslo záchr. služby, 
umí přivolat pomoc.  

Směsi různorodé a stejnorodé roztoky, složení roztoků Umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí, zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, 
zředěný, nasycený, nenasycený, zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na 
rychlost rozpouštění, zná příklady z praxe, umí vypočítat hmotnostní zlomek složek 
směsí a %koncentraci.  

Oddělování složek směsí Zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek směsí - usazování, 
filtrace, destilace, krystalizace, umí provést filtraci a destilaci ve školních 
podmínkách, umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí.  

Voda Umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a znečištění, zná hygienické 
požadavky na pitnou vodu, zná hlavní znečišťovatele pitné vody.  
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Vzduch Zná procentový obsah hlavních složek vzduchu, umí vysvětlit význam vzduchu jako 
průmyslové suroviny, zná hlavní znečišťovatele vzduchu, umí vysvětlit vznik a význam 
inverze a smogu.  

Atom, molekula, ionty Zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, elektron, valenční 
elektron, valenční vrstva, protonové číslo, hmotnostní číslo, zná vztahy mezi počty 
protonů, elektronů a neutronů v atomu s PSP, umí nakreslit schéma atomu, umí 
odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu, umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a 
molekulou.  

Chemické prvky Zná české názvy a značky prvků H, Li, Na, K, e, Mg, Ca, a, Ra, V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, 
Os, Co, Ni, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, Al, C, Si, Sn, P, N, P, As, Sb, O, S, F, Cl, Br, I, He, 
Ne, Ar  

Periodická soustava prvků (PSP) S pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak, zná princip uspořádání 
prvků v PSP, umí zařadit prvek do skupiny a periody PSP, umí vyhledat prvek podle 
skupiny a periody PSP, zná znění a význam periodického zákona, zná pojmy kovy, 
nekovy, polokovy, těžké kovy.  

Chemické sloučeniny Umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou, určí počet atomů ve vzorci, zná 
pojem elektronegativita, umí vyhledat elektronegativitu prvku v PSP, určí charakter 
chemické vazby podle elektronegativity.  

Chemická vazba Umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou, určí počet atomů ve vzorci, zná 
pojem elektronegativita, umí vyhledat elektronegativitu prvku v PSP, určí charakter 
chemické vazby podle elektronegativity.  

Chemické reakce Zná význam symbolů v chemické rovnici, umí zapsat slovně popsaný chemický děj 
chemickou rovnicí, umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S apod.).  

Zákon zachování hmotnosti Umí zformulovat zákon zachování hmotnosti, dokáže opravit špatně vyčíslenou 
rovnici, dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici.  

Jednoduché anorganické sloučeniny Umí zformulovat zákon zachování hmotnosti, dokáže opravit špatně vyčíslenou 
rovnici, dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici.  

Halogenidy Umí vysvětlit pojem halogenid, zná pravidla názvosloví halogenidů, umí vytvořit 
vzorec z názvu a naopak, zná význam a užití NaCl.  

Oxidy Umí vysvětlit pojem oxid, zná pravidla názvosloví oxidů, umí vytvořit vzorec z názvu 
a naopak, zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO  

Kyselost a zásaditost roztoků, pH Zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid, podle elektronegativity určí 
kyselinotvorný a zásadotvorný oxid, orientuje se na stupnici pH, zná rozmezí pH 
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kyselin a zásad, zná pojem pH indikátor, zná barevné přechody lakmusu, 
fenolftaleinu a univ. indikátoru, zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě.  

Kyseliny Umí vysvětlit pojem kyselina, zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a 
kyslíkatých, umí vytvořit vzorec z názvu a naopak, zná vzorec, vlastnosti, význam a 
užití HCl, H2SO4, HNO3, zná zásady bezpečné práce s kyselinami, zná postup ředění 
H2SO4 konc., umí poskytnout první pomoc při poleptání.  

Hydroxidy Umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada), zná pravidla názvosloví hydroxidů, umí 
vytvořit vzorec z názvu a naopak, zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, 
NH4OH, Ca(OH)2, zná zásady bezpečné práce s hydroxidy, umí poskytnout první 
pomoc při poleptání.  

Neutralizace Zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně) ze zadání konkrétních reaktantů 
dokáže určit názvy a vzorce produktů, zná příklady užití neutralizace v praxi.  

Soli Umí vysvětlit pojem sůl, zná pravidla názvosloví solí, umí vytvořit vzorec z názvu a 
naopak, zná vybrané metody přípravy solí.  

Zná příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, vápenec.  

Zná chemický princip výroby páleného vápna a hašeného vápna.  

Zná princip tvrdnutí malty.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

Chemie 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Opakování učiva 8. ročníku Zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce, umí určit oxidační číslo ve sloučenině, 
pozná redoxní reakci, zná princip výroby železa a oceli.  

Redoxní reakce: Umí vysvětlit princip elektrolýzy, vysvětlí děje probíhající na elektrodách, zná princip 
galvanického článku a akumulátoru, zná příklady užití galvanického článku a 
akumulátoru.  

Zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí.  

Umí vypočítat molární hmotnost, látkovou koncentraci, látkové množství, 
hmotnostní zlomek.  
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Klasifikuje chemické reakce, vyjmenuje faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, 
aplikuje poznatky o faktorech v praxi a odhaduje možnosti předcházení jejich 
nebezpečného průběhu.  

Zná pojem organické sloučeniny a uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku, zná obecné 
vlastnosti uhlovodíků, umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků, C1-C10 , umí 
zapsat molekulové, racionální a strukturní vzorce, zná pojmy alkan, alken, alkin, aren, 
umí sestavit modely uhlovodíků, zná vzorec, zdroje, vlastnosti a použití vybraných 
uhlovodíků, zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly.  

Umí vyjmenovat zdroje uhlovodíků, umí třídit paliva podle skupenství, původu, 
výhřevnosti a zná příklady z praxe, zhodnotí paliva podle zátěže na životní prostředí, 
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, zná vliv produktů 
spalování na životní prostředí, zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní 
produkty zpracování ropy a uhlí, zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasících 
přístrojů, umí poskytnout první pomoc při popáleninách, zná telefonní číslo hasičů, 
zná pojem uhlovodíkový zbytek, umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků, umí 
zařadit deriváty podle charakteristické skupiny.  

Elektrolýza, galvanický článek, akumulátor Umí vysvětlit princip elektrolýzy, vysvětlí děje probíhající na elektrodách, zná princip 
galvanického článku a akumulátoru, zná příklady užití galvanického článku a 
akumulátoru.  

Koroze, ochrana proti korozi Zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí.  

Chemické výpočty Umí vypočítat molární hmotnost, látkovou koncentraci, látkové množství, 
hmotnostní zlomek.  

Chemické reakce, rychlost chemické reakce Klasifikuje chemické reakce, vyjmenuje faktory ovlivňující rychlost chemické reakce, 
aplikuje poznatky o faktorech v praxi a odhaduje možnosti předcházení jejich 
nebezpečného průběhu.  

Organické sloučeniny – uhlovodíky Zná pojem organické sloučeniny a uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku, zná obecné 
vlastnosti uhlovodíků, umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků, C1-C10 , umí 
zapsat molekulové, racionální a strukturní vzorce, zná pojmy alkan, alken, alkin, aren, 
umí sestavit modely uhlovodíků, zná vzorec, zdroje, vlastnosti a použití vybraných 
uhlovodíků, zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly.  

Zdroje uhlovodíků, paliva, hořlaviny Umí vyjmenovat zdroje uhlovodíků, umí třídit paliva podle skupenství, původu, 
výhřevnosti a zná příklady z praxe, zhodnotí paliva podle zátěže na životní prostředí, 
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, zná vliv produktů 
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spalování na životní prostředí, zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní 
produkty zpracování ropy a uhlí, zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasících 
přístrojů, umí poskytnout první pomoc při popáleninách, zná telefonní číslo hasičů, 
zná pojem uhlovodíkový zbytek, umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků, umí 
zařadit deriváty podle charakteristické skupiny.  

Deriváty uhlovodíků: Zná vlastnosti, použití, význam a vliv některých halogenderivátů (freonů) na životní 
prostředí.  

Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití methanolu, ethanolu, glycerolu, fenolu, zná 
podstatu alkoholového kvašení, zná princip výroby destilátů, zná důsledky působení 
methanolu a ethanolu na člověka.  

Zná vzorec, význam a užití formaldehydu, acetaldehydu a acetonu, zná karcinogenní 
účinky formaldehydu a acetonu, zná pravidla bezpečné práce.  

Zná vzorec, význam, užití kyseliny mravenčí, octové, zná pojmy vyšší kyseliny a 
aminokyseliny, umí zapsat obecné schéma neutralizace karboxylových kyselin.  

Zná estery nezbytné pro život člověka, jejich praktické využití, ale i zneužití, umí 
zapsat obecné schéma esterifikace, rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny.  

Halogenderiváty Zná vlastnosti, použití, význam a vliv některých halogenderivátů (freonů) na životní 
prostředí.  

Alkoholy, fenoly Zná vzorec, vlastnosti, význam a užití methanolu, ethanolu, glycerolu, fenolu, zná 
podstatu alkoholového kvašení, zná princip výroby destilátů, zná důsledky působení 
methanolu a ethanolu na člověka.  

Karbonylové sloučeniny Zná vzorec, význam a užití formaldehydu, acetaldehydu a acetonu, zná karcinogenní 
účinky formaldehydu a acetonu, zná pravidla bezpečné práce.  

Karboxylové kyseliny Zná vzorec, význam, užití kyseliny mravenčí, octové, zná pojmy vyšší kyseliny a 
aminokyseliny, umí zapsat obecné schéma neutralizace karboxylových kyselin.  

Estery, esterifikace Zná estery nezbytné pro život člověka, jejich praktické využití, ale i zneužití, umí 
zapsat obecné schéma esterifikace, rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny.  

Přírodní sloučeniny: Zná rovnici a podmínky fotosyntézy.  

Zná rozdělení sacharidů, zná obecné vlastnosti sacharidů, umí zařadit glukózu, 
fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, celulózu, zná jejich význam a výskyt, umí 
provést důkaz cukrů, zná zdroje sacharidů ve výživě a jejich význam v organismu.  
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Rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe, zná schéma rovnice vzniku tuků, zná 
zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu, zná princip a význam ztužování 
tuků, zná princip zmýdelnění, posoudí vliv mýdel a saponátů na životní prostředí.  

Uvede zdroje, vlastnosti a příklady funkce bílkovin v lidském těle,  

Sacharidy Zná rozdělení sacharidů, zná obecné vlastnosti sacharidů, umí zařadit glukózu, 
fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, celulózu, zná jejich význam a výskyt, umí 
provést důkaz cukrů, zná zdroje sacharidů ve výživě a jejich význam v organismu.  

Tuky Rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe, zná schéma rovnice vzniku tuků, zná 
zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu, zná princip a význam ztužování 
tuků, zná princip zmýdelnění, posoudí vliv mýdel a saponátů na životní prostředí.  

Bílkoviny Uvede zdroje, vlastnosti a příklady funkce bílkovin v lidském těle,  

Plasty a syntetická vlákna Zná rozdělení plastů podle vlastností, umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním 
materiálem z hlediska vlastností a vlivu na životní prostředí, zná běžně užívané 
zkratky plastů, zná jejich vlastnosti a užití, zná význam recyklace plastů.  

Chemie pro člověka Zná významné chemické závody v ČR.  

Zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami, užívanými v domácnosti – lepidla, 
barvy, laky, čistící prostředky, ředidla,…  

Zná pojmy – léčiva, pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinogeny, drogy, 
zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich používání, zná schéma výroby cukru, 
papíru, piva, skla, porcelánu a keramiky.  

Chemie a životní prostředí Zná názvy běžně užívaných hnojiv, význam hnojiv, zná běžně užívané stavební 
materiály a pojiva.  

Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin, aplikuje znalosti o principech 
hašení požárů na řešení modelových situací z praxe, orientuje se ve vlivu některých 
látek na životní prostředí a zdraví člověka.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu přírodopis: 
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 
- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 
- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují 
se 
- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 
- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závislosti člověka na 
přírodních zdrojích 
- seznamuje žáka se stavbou živých organismů 
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 
- skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 
- přírodovědné vycházky s pozorováním 
- krátkodobé projekty 
 
Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
 
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
- chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, 
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herbicidy, pesticidy, insekticidy 
- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak 
- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7., 8., 9. roč.: 2 hod/týden 

Integrace předmětů  Přírodopis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel vede žáky: 
- k vyhledávání, třídění a propojování informací 
- ke správnému používání odborné terminologie 
- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 
- k nalézání souvislostí 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 
- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí  k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky  k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost  sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- využívá skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- vede žáky k pochopení  práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního 
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zdraví i zdraví svých blízkých 
- vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými 
preparáty  a   s  živými  přírodninami 
- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh 

    

Přírodopis 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Země a život na ní Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, vymezí základní projevy života, 
uvede jejich význam.  

Projevy a potravní vztahy živých organismů Uvede příklady rozmanitosti přírody, vysvětlí pojmy producent, konzument 
reducent, pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním řetězci.  

Buňka jako stavební kámen života Popíše buňku, vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou.  

Nebuněčnost, jednobuněčnost, mnohobuněčnost Pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát, vysvětlí rozdíl 
mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, uvede 
příklady.  

Vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus.  

Umí popsat stavbu buňky.  

Třídění organismů Dokáže roztřídit organismy do říší, pochopí rozdíl mezi bakterií a virem, zná význam 
řas a vybrané zástupce.  

Názvy a systém organismů Dokáže roztřídit organismy do říší, pochopí rozdíl mezi bakterií a virem, zná význam 
řas a vybrané zástupce.  

Viry, bakterie a sinice Dokáže roztřídit organismy do říší, pochopí rozdíl mezi bakterií a virem, zná význam 
řas a vybrané zástupce.  

Uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka.  

Jednobuněčné organismy: rostliny - řasy Umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin, umí popsat jednotlivé části hub, 
zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou, 
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby, vysvětlí rozdíl 
mezi stélkou a tělem vyšších rostlin, pozná lišejník zeměpisný.  
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Houby Umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a rostlin, umí popsat jednotlivé části hub, 
zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje mezi parazitismem a symbiózou, 
pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a jedovaté houby, vysvětlí rozdíl 
mezi stélkou a tělem vyšších rostlin, pozná lišejník zeměpisný.  

Prvoci Umí rozlišit prvoky podle pohybu.  

Úvod do říše živočichů Popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky, 
rozlišuje vnitřní a vnější parazity.  

Nižší živočichové (bezobratlí) - třídění - žahavci, ploštěnci, hlísti Popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky, 
rozlišuje vnitřní a vnější parazity.  

Měkýši Podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže, hlavonožce, pochopí vývojové 
zdokonalení stavby těla, rozlišuje vodní a suchozemské druhy, pozná vybrané 
zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka, sépie), zná jejich význam a postavení 
v přírodě, popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů, vysvětlí význam 
žížaly v přírodě.  

Kroužkovci Podle charakteristických znaků rozlišuje plže , mlže, hlavonožce, pochopí vývojové 
zdokonalení stavby těla, rozlišuje vodní a suchozemské druhy, pozná vybrané 
zástupce (hlemýžď, páskovka, škeble, srdcovka, sépie), zná jejich význam a postavení 
v přírodě, popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých orgánů, vysvětlí význam 
žížaly v přírodě.  

Členovci Dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců, rozlišuje jednotlivé třídy členovců 
podle charakteristických znaků, uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd, dokáže 
popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu, rozlišuje proměnu 
dokonalou a nedokonalou, orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná 
vybrané zástupce, zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a 
epidemiologických druhů hmyzu,  

Pavoukovci Dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců, rozlišuje jednotlivé třídy členovců 
podle charakteristických znaků, uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd, dokáže 
popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu, rozlišuje proměnu 
dokonalou a nedokonalou, orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná 
vybrané zástupce, zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a 
epidemiologických druhů hmyzu,  
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Korýši Dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců, rozlišuje jednotlivé třídy členovců 
podle charakteristických znaků, uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd, dokáže 
popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu, rozlišuje proměnu 
dokonalou a nedokonalou, orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná 
vybrané zástupce, zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a 
epidemiologických druhů hmyzu,  

Hmyz Dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců, rozlišuje jednotlivé třídy členovců 
podle charakteristických znaků, uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd, dokáže 
popsat tělo včely medonosné jako modelový příklad hmyzu, rozlišuje proměnu 
dokonalou a nedokonalou, orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná 
vybrané zástupce, zhodnotí pozitivní i negativní význam hospodářských a 
epidemiologických druhů hmyzu,  

Ostnokožci Pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska.  

Mikroskop a jeho části. Pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý mikroskopický preparát, vysvětlí rozdíl 
mezi nebuněčným, jednobuněčným a mnohobuněčným organismem, uvede 
příklady.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Přírodopis 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Třídění organismů Vysvětlí význam a zásady třídění organismů, zná jednotlivé taxonomické jednotky.  

Strunatci: Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a 
chápe vývojové zdokonalování, vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí, 
pozná vybrané zástupce ryb, rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby, rozumí 
postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka.  

podkmen pláštěnci Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a 
chápe vývojové zdokonalování, vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí, 
pozná vybrané zástupce ryb, rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby, rozumí 
postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka.  
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podkmen bezlebeční Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a 
chápe vývojové zdokonalování, vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí, 
pozná vybrané zástupce ryb, rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby, rozumí 
postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka.  

podkmen obratlovci Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a 
chápe vývojové zdokonalování, vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí, 
pozná vybrané zástupce ryb, rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby, rozumí 
postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka.  

Vývoj rostlin Vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu, zná příklady výtrusných 
rostlin, vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty, vysvětlí význam 
výtrusných rostlin v přírodě.  

Zelené řasy Vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu, zná příklady výtrusných 
rostlin, vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty, vysvětlí význam 
výtrusných rostlin v přírodě.  

Rostliny výtrusné Vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu, zná příklady výtrusných 
rostlin, vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty, vysvětlí význam 
výtrusných rostlin v přírodě.  

Mechy Vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu, zná příklady výtrusných 
rostlin, vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty, vysvětlí význam 
výtrusných rostlin v přírodě.  

Plavuně, přesličky, kapradiny Vysvětlí vývoj rostlin, dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu, zná příklady výtrusných 
rostlin, vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a kapraďorosty, vysvětlí význam 
výtrusných rostlin v přírodě.  

Nahosemenné rostliny Vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami.  

Podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní zástupce nahosemenných rostlin.  

Ekosystém les Zná význam lesa a způsoby jeho ochrany.  

Stavba rostlinného těla Vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla (kořen, stonek, list, květ, plod), 
pochopí význam charakteristických znaků pro určování rostlin.  

Krytosemenné rostliny Vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní 
příklady, rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin, zná významné 
zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit.  
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Ekosystém louka Vysvětlí význam lučních porostů, zná příklady a využití kulturních plodin, pracuje s 
atlasy a zjednodušenými klíči rostlin.  

Srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin Dokáže vysvětlit rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami.  

Vybrané čeledi dvouděložných rostlin Umí vyjmenovat vybrané čeledi dvouděložných rostlin, umí vyjmenovat nejznámější 
zástupce, zná hlavní znaky.  

Léčivé a jedovaté rostliny Rozezná léčivé rostliny, ví, která část rostliny se používá, pozná jedovaté rostliny.  

třídy – kruhoústí (mihule), paryby, ryby Porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití osvojené odborné terminologie a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů, dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd a 
chápe vývojové zdokonalování, vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí, 
pozná vybrané zástupce ryb, rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby, rozumí 
postavení ryb v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka.  

Obojživelníci Pozná vybrané zástupce obojživelníků, vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu 
prostředí.  

Plazi Pozná vybrané zástupce plazů, seznámí se s exotickými druhy plazů a možností jejich 
chovu v teráriích, zná význam plazů v potravním řetězci.  

Ptáci Chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich přizpůsobení k letu, pozná 
vybrané zástupce a dokáže je podle znaků rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, 
dravci, hrabaví,atd.), přizpůsobení prostředí, zná zástupce tažných a přezimujících 
ptáků.  

Savci Popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku, podle charakteristických znaků 
rozlišuje základní řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce, vysvětlí 
přizpůsobení savců prostředí a způsobu života (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.), 
pozná vybrané zástupce, zná význam těchto živočichů v přírodě i pro člověka, jejich 
postavení v ekosystému.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Přírodopis 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Vývoj člověka Zařazuje člověka do systému živočišné říše, charakterizuje biologické znaky lidského 
a živočišného organismu, umí vysvětlit vývoj člověka, zná lidské rasy a jejich 
charakteristické znaky.  

Buňky, tkáně, orgány Umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus, zná stavbu 
a funkci jednotlivých tkání lidského těla, zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla 
a umožňující pohyb, dovede pojmenovat základní kosti a svaly, zná příčiny nemocí, 
jejich prevence a zásady první pomoci, dovede vysvětlit, jak tělo získává energii.  

Soustava opěrná a svalová Umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus, zná stavbu 
a funkci jednotlivých tkání lidského těla, zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla 
a umožňující pohyb, dovede pojmenovat základní kosti a svaly, zná příčiny nemocí, 
jejich prevence a zásady první pomoci, dovede vysvětlit, jak tělo získává energii.  

Trávicí soustava Umí pojmenovat a popsat části tráv. soustavy a zná jejich funkci, zná příčiny nemocí 
tráv. soustavy, jejich prevence a zásady první pomoci.  

Dýchací soustava Umí pojmenovat a popsat části dých. soust., vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci 
a při zátěži, zná příčiny nemocí dých. s., prevence, zásady první pomoci.  

Tělní tekutiny Zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve, zná stavbu srdce a druhy cév, umí 
vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy, zná příčiny nemocí oběh. s. a krve, 
jejich prevenci a zásady první pomoci.  

Oběhová soustava Zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve, zná stavbu srdce a druhy cév, umí 
vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy, zná příčiny nemocí oběh. s. a krve, 
jejich prevenci a zásady první pomoci.  

Soustava vylučovací Zná stavbu a funkci vylučovací soustavy, zná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich 
prevence a zásady první pomoci.  

Soustava kožní Zná význam a stavbu kůže, zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich prevence a 
zásady první pomoci.  

Nervová soustava Zná stavbu nervové soustavy, umí popsat činnost nervové soustavy, umí popsat části 
mozku a jejich význam, zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a zásady první 
pomoci.  

Smyslové orgány Zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného ústrojí, zná příčiny 
nemocí, jejich prevence a zásady první pomoci.  

Žlázy s vnitřní sekrecí Zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na řízení lidského organismu.  
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Rozmnožování Umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy, vysvětlí způsob 
oplození, zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob, popíše jednotlivé etapy života, 
zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, zná návykové látky a jejich nebezpečí, 
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu.  

Pohlavní soustava Umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy, vysvětlí způsob 
oplození, zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob, popíše jednotlivé etapy života, 
zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, zná návykové látky a jejich nebezpečí, 
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu.  

Vývoj jedince Umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy, vysvětlí způsob 
oplození, zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob, popíše jednotlivé etapy života, 
zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, zná návykové látky a jejich nebezpečí, 
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu.  

Člověk a zdraví Umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy, vysvětlí způsob 
oplození, zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob, popíše jednotlivé etapy života, 
zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, zná návykové látky a jejich nebezpečí, 
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu.  

Genetika Umí popsat stavu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy, vysvětlí způsob 
oplození, zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob, popíše jednotlivé etapy života, 
zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka, zná návykové látky a jejich nebezpečí, 
vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Přírodopis 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Země, vznik, stavba Vysvětlí teorii vzniku Země, objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života.  

Mineralogie - nerost, hornina, krystal Rozliší prvky souměrnosti krystalu, orientuje se ve stupnici tvrdosti, podle 
charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty, zná význam některých 
důležitých nerostů (rudy), rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše 
způsob jejich vzniku, zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice).  
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Třídění nerostů Rozliší prvky souměrnosti krystalu, orientuje se ve stupnici tvrdosti, podle 
charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty, zná význam některých 
důležitých nerostů (rudy), rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše 
způsob jejich vzniku, zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice).  

Petrologie - horniny Rozliší prvky souměrnosti krystalu, orientuje se ve stupnici tvrdosti, podle 
charakteristických vlastností rozpozná vybrané nerosty, zná význam některých 
důležitých nerostů (rudy), rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše 
způsob jejich vzniku, zná význam a použití důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice).  

Geologické děje vnitřní Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, uvede konkrétní příklad 
vnitřních a vnějších geol. dějů, popíše druhy zvětrávání, dokáže popsat vlivy erozí ve 
svém okolí (skalní města), porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy.  

Geol. děje vnější Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, uvede konkrétní příklad 
vnitřních a vnějších geol. dějů, popíše druhy zvětrávání, dokáže popsat vlivy erozí ve 
svém okolí (skalní města), porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy.  

Pedologie Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, uvede konkrétní příklad 
vnitřních a vnějších geol. dějů, popíše druhy zvětrávání, dokáže popsat vlivy erozí ve 
svém okolí (skalní města), porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy.  

Vznik a vývoj života na Zemi Popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi, rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 
charakteristických znaků a typických organismů.  

Éry vývoje Země Popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi, rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 
charakteristických znaků a typických organismů.  

Ekologie Orientuje se v základních ekologických pojmech (ekosystém, potravní řetězec, 
populace, společenstvo, biom), rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí, 
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí důsledky oslabení jednoho 
článku řetězce, vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a uvede konkrétní příklady 
parazitismu a symbiózy, uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů.  

Člověk a životní prostředí Sleduje aktuální stav životního prostředí, chápe principy trvale udržitelného rozvoje, 
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, orientuje se v globálních 
problémech biosféry.  
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Dědičnost Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska 
dědičnosti, uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí 
na utváření organismů, zná pojem gen, křížení, genové inženýrství.  

Podnebí, počasí. Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

     

5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k: 
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, 
pojmů a používání poznávacích metod 
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu 
moderního člověka 
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- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě 
 
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 
- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 
- zeměpisné vycházky s pozorováním 
- projekty 
 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 
- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 
- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 
 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 
- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování 
- dějepis: kultura národů, historie států,… 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7. roč.: 2 hod/týden 
8., 9. roč.: 2 hod/týden 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Žáci:     
- vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších 
celků, nalézají souvislosti 
- získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 
- poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 
 
Učitel: 
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 
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- k používání odborné terminologie 
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

Kompetence k řešení problémů: 
Žáci: 
- jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 
- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 
 
Učitel: 
- vede žák k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 
- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 
- k odpovědím na otevřené otázky 
- k práci s chybou 
 

Kompetence komunikativní: 
Žáci:     
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v 
písemném i ústním projevu 
- žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 
 
Učitel: 
- vede žák ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné 
komunikace 
- k naslouchání a respektování názorů druhých 
- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné 
i mluvené podobě 

Kompetence sociální a personální: 
Žáci: 
- spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si 
a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 
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Učitel: 
- vede žáky k využívání skupinového vyučování 
- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 
- k ochotě pomoci a o pomoc požádat 
- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 
- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

Kompetence občanské: 
Žáci: 
- respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
- žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 
- žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životního prostředí, 
jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje 
 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování 
- k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 
- k tomu, aby brali ohled na druhé 
- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

Kompetence pracovní: 
Žáci: 
- jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
- žáci jsou vedeni k efektivní práci 
 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 
- k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
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Učivo ŠVP výstupy 

Postavení Země ve vesmíru Objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční 
soustavy, charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce, 
aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v pohledu na zemské těleso, 
orientuje se na hvězdné obloze, rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, 
meteorická tělesa, komety.  

Tvar a pohyby planety Země Galaxie, cizí galaxie, používá v praktických příkladech znalosti o kulatosti planety 
Země, orientuje se v přírodě podle Slunce, hodnotí důsledky otáčení Země kolem 
vlastní osy a oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi, vysvětlí délku 
trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání ročních období, vysvětlí podstatu 
polárního dne a noci, dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní rovnodennosti, 
zimním a letním slunovratu v praxi.  

Glóbus Používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety Země k demonstraci 
rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu.  

Měřítko glóbusu Používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety Země k demonstraci 
rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu.  

Různé druhy plánů a map, jejich měřítko, obsah a grafika map, barvy, výškopis, 
polohopis a vysvětlivky (mapový klíč), orientace plánu a mapy vzhledem ke 
světovým stranám, přepočet vzdáleností, práce s atlasem 

Používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle 
různých měřítek, seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na mapách, 
prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových kót, nadmořské 
výšky, vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, orientuje se v jejich obsahu 
a rejstřících.  

Poledníky Dokáže stanovit místní čas, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní 
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh,datová mez, vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry.  

Rovnoběžky Dokáže stanovit místní čas, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní 
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh,datová mez, vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry.  

Zeměpisné souřadnice Dokáže stanovit místní čas, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní 
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh,datová mez, vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry.  
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Zeměpisná síť Používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic určuje na glóbusu i mapě 
absolutní (matematickou) geografickou polohu jednotlivých lokalit na Zemi, vysvětlí 
příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi, pochopí účel časových pásem a 
úlohu hlavního a 180. poledníku pro určování času na Zemi.  

Dokáže stanovit místní čas, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní 
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh,datová mez, vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry.  

Určování absolutní (matematické) geografické polohy Dokáže stanovit místní čas, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní 
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh,datová mez, vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry.  

Určování časových pásem Dokáže stanovit místní čas, rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní 
poledník, rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, obratníky, polární 
kruh,datová mez, vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a 
procesech v jednotlivých složkách přírodní sféry.  

Krajinná sféra Země a její složky Rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými přírodními 
složkami krajinné sféry, objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů, posuzuje 
zemský povrch, s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí, meteorologické 
prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře.  

Pevninské a oceánské tvary zemského povrchu Rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými přírodními 
složkami krajinné sféry, objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů, posuzuje 
zemský povrch, s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí, meteorologické 
prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře.  

Význam jednotlivých přírodních složek na Zemi Vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává je pozoruje, 
zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě svého bydliště, seznámí se s rozložením 
vody na Zemi.  

Oceán, moře, pohyby mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, 
bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže. 

Porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, pohyby mořské vody, vodní 
toky, ledovce, podpovrchová voda, bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní 
nádrže.  

Složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské využití, mateční hornina, 
humus, eroze půdy 

Popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské využití, rozumí pojmům 
mateční hornina, humus, eroze půdy.  
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Vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny úbytku půdy na světě, objasní 
uspořádání bioty v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce vymezí 
geografická, šířková pásma na Zemi, seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí.  

Absolutní (matematická) a relativní geografická poloha, rozloha, členitost a přírodní 
poměry oceánů, světadílů 

Určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů podle zeměpisných 
souřadnic i z hlediska polohy na zemských polokoulích a v podnebných pásech, 
porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů.  

Popíše a srovnává při interpretaci obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 
přírodních poměrů jednotlivých oceánů, světadílů, charakterizuje význam a 
hospodářské využití oceánů, seznamuje se s ekologickou problematikou moří a 
oceánů.  

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, 
jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; 
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky 
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů. 

Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.  

Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.  

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a 
jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích. 

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

    

Zeměpis 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného 
regionu, provede porovnání jednotlivých regionů, vyhledá a pojmenuje vybrané 
modelové státy, hlavní a významná města, vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářských činností v jednotlivých světadílech, v regionech a 
modelových státech, popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní 
strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry, seznámí se s mezinárodními 
organizacemi, vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v 
jednotlivých světadílech, dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, 
s kterými se seznámí.  
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Zeměpis 7. ročník  

Zeměpis světadílů – polární oblasti. Určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti, uvede význam Arktidy 
a Antarktidy, seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí.  

Posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při výzkumu a využívání 
polárních oblastí.  

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie - poloha, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
hospodářství. 

Dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, s kterými se seznámí, 
provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného 
regionu a provede porovnání jednotlivých regionů, vyhledá a provede stručnou 
charakteristiku nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí.  

Zeměpis světadílů - Amerika - fyzickogeografická sféra, socioekonomická sféra, 
regionalizace, charakteristika států. 

Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného 
regionu, provede porovnání jednotlivých regionů, vyhledá a pojmenuje vybrané 
modelové státy, hlavní a významná města, vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářských činností v jednotlivých světadílech, v regionech a 
modelových státech, popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní 
strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry, seznámí se s mezinárodními 
organizacemi, vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v 
jednotlivých světadílech, dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, 
s kterými se seznámí.  

Zeměpis světadílů - Asie – fyzickogeografická + socioekonomická charakteristika, 
regionalizace, státy. 

Provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné znaky daného 
regionu, provede porovnání jednotlivých regionů, vyhledá a pojmenuje vybrané 
modelové státy, hlavní a významná města, vyhledá na mapách hlavní soustředění 
osídlení a hospodářských činností v jednotlivých světadílech, v regionech a 
modelových státech, popíše a porovná jejich sektorovou, odvětvovou a územní 
strukturu a zvažuje souvislost s přírodními poměry, seznámí se s mezinárodními 
organizacemi, vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu v 
jednotlivých světadílech, dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, 
s kterými se seznámí.  

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, 
jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; 
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky 
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů. 

Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.  

Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.  

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a 
jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích. 

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech.  
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Zeměpis 7. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

    

Zeměpis 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné síti), relativní geografická 
poloha, rozloha, členitost povrchu a přírodní poměry České republiky 

Určí absolutní geografickou polohu České republiky, vyhodnotí relativní geografickou 
polohu České republiky podle různých kritérií, porovná rozlohu České republiky s 
rozlohou vybraných států světa a s rozlohou sousedních států, popíše s pomocí 
obecně zeměpisných a tematických map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá 
horopisné celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo, 
zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO a pochopí jejich důležitost.  

Rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České republiky Vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší a nejmenší soustředění 
obyvatelstva v České republice, vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v 
České republice a určí jejich lokalizační faktory, srovnává ukazatele o lidnatosti, 
rozmístění, pohybu a struktuře obyvatelstva České republiky se sousedními státy, 
vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce, zpracovává je, vyhodnocuje 
a pokouší se o prognózu dalšího vývoje.  

Rozmístění hospodářských činností České republiky Rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a perspektivu hospodářských aktivit 
v České republice, hospodářství České republiky.  

Charakterizuje po jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, 
služby, cestovní ruch, zahraniční obchod, zhodnotí postavení své obce v rámci 
hospodářství celé republiky.  

Regiony České republiky Lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a administrativní celky v České republice, 
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti 
jednotlivých regionů a porovnává jejich hospodářskou funkci a vyspělost.  

Evropa – regionalizace, státy. Provede regionalizaci v Evropě, vytyčí společné znaky daného regionu, provede 
porovnání jednotlivých regionů, vyhledá a pojmenuje evropské státy, hlavní a 
významná města.  

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, 
jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; 

Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.  

Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.  
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Zeměpis 8. ročník  

jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky 
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů. 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a 
jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích. 

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

    

Zeměpis 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 
hospodářské a kulturní charakteristiky 

Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku multikulturního světa.  

Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy- aktuální společenské, 
sídelní, politické a společenské poměry současného světa, sídelní systémy, 
urbanizace 

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel.  

Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.  

Světové hospodářství Lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.  

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit  

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků  

Sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce Lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.  

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit  

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků  

Regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria, 
národní a mnohonárodnostními státy, části státu, hospodářské oblasti světa, 
geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní oblasti 

Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních světových regionech  

Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu.  
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Zeměpis 9. ročník  

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, 
jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů v terénu; 
jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky 
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů. 

Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny.  

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, chování a 
jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích. 

Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

     

5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k: 
- vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních 
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Název předmětu Hudební výchova 

instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 
- chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 
- získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 
- pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 
- rozvoji žákovy celkové hudebnosti 
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
- skupinové vyučování 
- samostatná práce 
- kolektivní práce 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7., 8., 9. roč.: 1 hod/týden 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Žáci: 
- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 
- používají  obecně užívané hudební termíny 
- získané znalosti propojují do souvislostí 
 
Učitel: 
- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 
- k používání odborné terminologie 
- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 
- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

Kompetence k řešení problémů: 
Žáci: 
- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící skladby významné 
sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují, hledají  spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a 
zkušeností autora předávané hudebním dílem 
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- samostatně a kriticky přemýšlejí 
- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 
- při zadání úkolu žáci  rozpoznají problém a hledají  nejvhodnější způsob řešení 
 
Učitel: 
- vede žáky ke správným  způsobům řešení problémů 
- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní: 
Žáci: 
- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 
 
Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
- zajímá se o náměty a názory žáků 

Kompetence sociální a personální: 
Žáci: 
- efektivně spolupracují, respektují názory jiných 
- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých 
spolužáků 
- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat 
kvalitu práce 
 
Učitel: 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské: 
Žáci: 
- respektují názor druhých 
- chrání a oceňují naše kulturní tradice 
- aktivně se zapojují do kulturního dění 
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Název předmětu Hudební výchova 

Učitel: 
- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence pracovní: 
Žáci: 
- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují 
vymezená pravidla 
- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 
 
Učitel: 
- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Hudební rytmus – písně ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.). Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Hra na hudební nástroje – hra hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.  

Kvalita tónů – délka, síla, barva, výška. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby.  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální.  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý takt. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudy znějící hudby –pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků. 

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

Orientace v prostoru – taneční hry. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

    

Hudební výchova 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Hudební výchova 2. ročník  

Pěvecký a mluvní projev – správné držení těla, hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu. 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Hudební rytmus –písně ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.). Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Záznam vokální hudby – nota: celá, půlová, čtvrťová, osminová, pomlky, houslový 
klíč. 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Hra na hudební nástroje – hra hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.  

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – jednodílná písňová forma 
(a-b) 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem.  

Kvalita tónů – délka, síla, barva, výška. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby.  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální.  

Hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální.  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý takt. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudy znějící hudby – taneční hry. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

Orientace v prostoru – pohybové hry. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

    

Hudební výchova 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Pěvecký a mluvní projev – správné držení těla, hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu. 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Hudební rytmus –písně ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.). Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Záznam vokální hudby – nota jako grafický znak pro tón. Hudební abeceda., notová 
osnova, houslový klíč. 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky přesně v jednohlase.  

Hra na hudební nástroje – hra hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.  

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – jednodílná písňová forma 
(a-b). 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem.  
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Hudební výchova 3. ročník  

Kvalita tónů – délka, síla, barva, výška. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby.  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální.  

Hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální.  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý takt. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby . Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

Orientace v prostoru – základy tanečních kroků, pohybové hry. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum a směr melodie.  

    

Hudební výchova 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Pěvecký a mluvní projev – správné držení těla, hlasová hygiena, rozšiřování 
hlasového rozsahu. 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Hudební rytmus –písně ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Dvojhlas a vícehlas - kánon, intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, 
otázka – odpověď apod.). 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Záznam vokální hudby – čtení a psaní not, hudební abeceda, houslový klíč. Hra na 
hudební nástroje – hra hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Rytmizace, 
melodizace a stylizace, hudební improvizace – jednodílná písňová forma (a-b). 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not.  

Kvalita tónů – délka, síla, barva, výška. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie 
vzestupná a sestupná). 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  
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Hudební výchova 4. ročník  

Hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace. Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby.  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý takt. Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudy znějící hudby – rytmická 
chůze a běh. 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.  

Orientace v prostoru – reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových 
hrách. 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.  

Hra na hudební nástroje – hra hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje, k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní.  

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – jednodílná písňová forma 
(a-b). 

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje, k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní.  

    

Hudební výchova 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Hudební rytmus - písně ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu. Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Dvojhlas a vícehlas – kánon, lidový dvojhlas. Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Intonace, vokální improvizace – hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.). 
Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Záznam vokální hudby – zápis not, hudební abeceda, houslový klíč. Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách, při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti.  

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not.  
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Hra na hudební nástroje – hra hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře. Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje, k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní.  

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – jednodílná písňová forma 
(a-b). 

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje, k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní.  

Hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová forma (a – b). Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje, k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní.  

Záznam instrumentální melodie – čtení a zápis jednoduchého rytmického motivu. Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí elementární hudební improvizace.  

Kvalita tónů – délka, síla, barva, výška. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Vztahy mezi tóny – souzvuk, akord. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie 
vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické 
změny v hudebním proudu. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny.  

Hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace. Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby.  

Interpretace hudby – slovní vyjádření. Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby.  

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý takt. Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.  
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Hudební výchova 5. ročník  

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudy znějící hudby – rytmická 
chůze a běh. 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.  

Orientace v prostoru – reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových 
hrách. 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.  

    

Hudební výchova 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vokální činnosti: Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena, hlasová a rytmická cvičení, intervaly, 
zpěv lidových i umělých písní, lidový dvojhlas, kánon. 

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Intonace a vokální improvizace - rytm. výcvik s oporou hud. nástroje. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Hudební rytmus – dodržování rytmu. Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Orientace v notovém záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie – rozšiřování 
znalostí z předešlých ročníků ( hudební abeceda ). Basový klíč, posuvky. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění 
melodií. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Instrumentální činnosti: Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Hra na hudební nástroje – hra doprovodů Orfeovými nástroji. Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Záznam hudby – notové písmo. Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  
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Hudební výchova 6. ročník  

Hudebně pohybové činnosti: Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.  

Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 
ztvárnění. 

Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.  

Poslechové činnosti: Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.  

Hudební dílo a její autor – doba vzniku, život a tvorba autora. A. Dvořák, J. 
Mysliveče, B. Smetana, Z. Fibich, L. Janáček, B. Martinů. 

Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.  

Hudební styly a žánry – opera, opereta, muzikál, hudební revue, balet, výrazový 
tanec, melodram a scénická hudba. 

Rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu.  

    

Hudební výchova 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vokální činnosti: Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena, hlasová a rytmická cvičení, intervaly, 
zpěv lidových i umělých písní, lidový dvojhlas, kánon. 

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Intonace a vokální improvizace - rytm. výcvik s oporou hud. nástroje. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  
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Hudební výchova 7. ročník  

Hudební rytmus – dodržování rytmu. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Orientace v notovém záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie – rozšiřování 
znalostí z předešlých ročníků ( hudební abeceda ). Basový klíč, posuvky. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění 
melodií. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Instrumentální činnosti: Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Hra na hudební nástroje – hra doprovodů Orfeovými nástroji. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Záznam hudby – notové písmo. Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Hudebně pohybové činnosti: Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace.  

Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 
ztvárnění. 

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace.  

Poslechové činnosti: Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Hudební dílo a její autor – doba vzniku, život a tvorba autora. J. S. Bach, L. V. 
Beethoven, G. F. Handel. 

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Hudební styly a žánry – fuga, kánon, kantáta, oratorium, muzikál, symfonie, 
symfonická báseň. 

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

    

Hudební výchova 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Hudební výchova 8. ročník  

Vokální činnosti: Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena, hlasová a rytmická cvičení, intervaly, 
zpěv lidových i umělých písní, lidový dvojhlas, kánon. 

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Intonace a vokální improvizace - rytm. výcvik s oporou hud. nástroje. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Hudební rytmus – dodržování rytmu. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Orientace v notovém záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie – rozšiřování 
znalostí z předešlých ročníků ( hudební abeceda ). Basový klíč, posuvky. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění 
melodií. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace.  

Instrumentální činnosti: Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Hra na hudební nástroje – hra doprovodů Orfeovými nástroji. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Záznam hudby – notové písmo. Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Hudebně pohybové činnosti: Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  
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Hudební výchova 8. ročník  

Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 
ztvárnění.Poslechové činnosti: 

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Hudební dílo a její autor – doba vzniku, život a tvorba autora. J. S. Bach, L. V. 
Beethoven, G. F. Handel, W. A. Mozart, J. Haydn, F. Chopin, G. Verdi. 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.  

    

Hudební výchova 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vokální činnosti: Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Pěvecký a mluvní projev – hlasová hygiena, hlasová a rytmická cvičení, intervaly, 
zpěv lidových i umělých písní, lidový dvojhlas, kánon. 

Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Intonace a vokální improvizace - rytm. výcvik s oporou hud. nástroje. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Hudební rytmus – dodržování rytmu, prohloubení znalostí. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.  

Orientace v notovém záznamu melodie, reprodukce zapsané melodie – rozšiřování 
znalostí z předešlých ročníků ( hudební abeceda ). Basový klíč, posuvky. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů, převádění 
melodií. 

Orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje.  

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace.  
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Hudební výchova 9. ročník  

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Instrumentální činnosti: Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Hra na hudební nástroje – hra doprovodů Orfeovými nástroji. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.  

Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Záznam hudby – notové písmo. Orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.  

Hudebně pohybové činnosti: Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.  

Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 
ztvárnění. 

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.  

Poslechové činnosti: Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami.  

Hudební dílo a její autor – doba vzniku, život a tvorba autora. Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami.  

Renesance v Čechách Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami.  

České baroko, klasicismus, romantismus, jazz, sving. Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami.  
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5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova rozvíjí a prohlubuje vztah žáka k výtvarnému umění a posiluje zájem o vlastní výtvarnou 
činnost vhodnou motivací, využíváním rozmanitých uměleckých vyjadřovacích prostředků, informačních a 
komunikačních technologií. 
Umožňuje poznávat vnější i vnitřní svět žáka a rozvíjet jeho tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a 
uplatňování subjektivity, hledání a vnímání krás a estetických hodnot v přírodě i ve světě lidí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7. roč.:    2 hod/týden 
8., 9. roč.:    1 hod/týden 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- střídá různé výtvarné činnosti vhodné metody a formy práce 
- poskytuje žákům prostor pro samostatnou tvůrčí činnost 
- vede žáky k sebehodnocení a hodnocení výsledků jejich výtvarné činnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vede k vnímání situací, řeší, diskutuje, navrhuje a konzultuje řešení výtvarné tvorby 
- podněcuje žáky ke vzniku podmínek pro samostatnou i týmovou práci 
- společně se žáky stanovuje počátek tvorby, téma 
- vede k vlastní prezentaci výtvorů, k argumentování, usměrňuje vzniklou diskusi 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- umožňuje žákům vyjádřit své myšlenky ústně, popřípadě písemně, vede s nimi řízený rozhovor 
- vede žáka k obohacování a rozšiřování slovní zásoby, dává žákovy příklad svým kultivovaným projevem 
- zařazuje práci na PC, využívá internetu 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- plánuje práci skupiny, zadává úkoly, řídí rozdělení rolí ve skupině a záměrně je střídá 
- motivuje a koordinuje činnost 
- tvoří bezpečné klima pro práci ve skupině 
- vede k sebehodnocení a k sebereflexi 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- pomocí výtvarné činnosti vyjadřuje různé modelové situace z oblasti řešení krizových situací 
- v rámci teorie výtvarného umění seznamuje žáky s našimi tradicemi a kulturním i historickým dědictvím 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vypracuje  pravidla práce, dbá na jejich dodržování 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury 

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemu, zážitků a představ.  

Uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.  

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností -manipulace s objekty 

Interpretuje podle svých schopností různá vizuální vyjádření, odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností.  
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Výtvarná výchova 1. ročník  

Typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém vnímání) 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Osobní postoj v komunikaci jeho utváření a zdůvodňování Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury 

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemu, zážitků a představ.  

Uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.  

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností -manipulace s objekty 

Interpretuje podle svých schopností různá vizuální vyjádření, odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností.  

Typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém vnímání) 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Osobní postoj v komunikaci jeho utváření a zdůvodňování Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury 

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemu, zážitků a představ.  

Uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.  

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností -manipulace s objekty 

Interpretuje podle svých schopností různá vizuální vyjádření, odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností.  

Typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém vnímání) 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Osobní postoj v komunikaci jeho utváření a zdůvodňování Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral, či upravil.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Malba - hra s barvou, emocionální malba, míchání barev Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).  
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Výtvarná výchova 4. ročník  

Prvky vizuálně obrazového vyjádření – linie, tvary, objemy, textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v 
ploše, objemu a prostoru 

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).  

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná malba, plastika, animovaný film, fotografie, 
elektronický obraz, reklama 

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).  

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku - v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturální 
postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model.  

Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar 
malby a kresby 

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.  

Další techniky – koláž, frotáž Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální,statické, 
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné objemové i 
prostorové tvorbě.  

Ilustrátoři dětské knihy Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného 
výtvarného umění).  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 
v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací 

Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji informace.  

Komunikační oblast vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole, mimo 
školu). Vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření 

Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji informace.  
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Výtvarná výchova 4. ročník  

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Malba - hra s barvou, emocionální malba, míchání barev Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).  

Prvky vizuálně obrazového vyjádření – linie, tvary, objemy, textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v 
ploše, objemu a prostoru 

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).  

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná malba, plastika, animovaný film, fotografie, 
elektronický obraz, reklama 

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné).  

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku - v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturální 
postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model.  

Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika. Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar 
malby a kresby 

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.  

Další techniky – koláž, frotáž Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy.  
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Výtvarná výchova 5. ročník  

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální,statické, 
dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) 

Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné objemové i 
prostorové tvorbě.  

Ilustrátoři dětské knihy Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného 
výtvarného umění).  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, 
v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací 

Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření nových neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného 
výtvarného umění).  

Komunikační oblast vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole, mimo 
školu). Vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření 

Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji informace.  

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění 

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Rozvržení a vztahy prvků v obrazové ploše a prostoru - jednoduché kompozice Na základě svých dispozic se snaží vyjádřit tvar pozorovaného předmětu snaží se 
poznat barevné kvality útvaru, obměňuje a kombinuje různé prvky výtvarného 
vyjádření, zkouší vhodně rozvrhnout a uspořádat útvary v ploše i v prostoru.  

Kresebné a malířské techniky, prostorové vyjádření, modelování, koláže, práce s 
přírodním materiálem netradiční techniky 

Seznamuje se s novými výtvarnými technikami a zdokonaluje se v již známých 
technikách.  

Výtvarné zpracování prožitků na základě zrakových vjemů Výtvarně se vyjádří na dané téma na základě svých předpokladů a výtvarných 
zkušeností.  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání Snaží se zobrazit vlastní fantazijní představy, využívá svých zkušeností, reaguje na 
vizuální i mimovizuální podněty, které jej vedou k tvůrčí práci.  
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Výtvarná výchova 6. ročník  

Osobní postoj v komunikaci, utváření vlastního názoru, důvody vzniku odlišných 
interpretací 

Postupně si uvědomuje na konkrétních příkladech různorodost výtvarných vyjádření, 
ke kterým se snaží zaujmout osobní postoj  

Chová se tolerantně k druhému, svá hodnocení si promýšlí s ohledem na osobnost 
hodnoceného.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření Vybírá a vytváří při svém vizuálně obrazném vyjádření barevné odstíny, uvědomuje 
si světlostní kvality předmětů, zvolené výtvarné prvky se snaží pojmenovat.  

Rozbor výtvarného díla, kresebné a malířské techniky, prostorové vyjádření, 
modelování, koláže, práce s přírodním materiálem, netradiční techniky, práce s 
netradičními materiály 

Při malbě a kresbě na určité téma uplatňuje vlastní zkušenosti, vhodně rozmístí 
prvky, uplatňuje osobitý přístup k realitě, zrealizuje, předvede a popíše svůj výtvor, 
maluje, kreslí a modeluje na základě svých dispozic, seznamuje se s novými 
technikami.  

Vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, vyjádření pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností (akční tvar malby a kresby), míchání barev, volba 
vhodných barev 

Využívá při svém výtvarném vyjádření své zkušenosti získané pohybem, hmatem, 
sluchem, chutí a zrakem.  

Dokáže výtvarně vyjádřit své představy, fantazii a nálady, přemýšlí o zvolené technice 
a také o výběru vhodných barev.  

Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, hodnocení výtvarné 
práce 

Využívá ve vlastní tvořivé činnosti základní poznatky o výtvarných výrazových 
prostředcích.  

Vytváří osobitá díla, snaží se je popsat a zhodnotit.  

Grafika, film, animace, reklama, ilustrace, barevné kompozice geometrických tvarů K tvorbě užívá některé metody soudobého výtvarného umění – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace, ilustrace, reklama.  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání Zobrazí vlastní fantazijní představy, využívá svých zkušeností, reaguje na vizuální i 
mimovizuální podněty, které jej vedou k tvůrčí práci.  

Osobní postoj v komunikaci, utváření vlastního názoru, důvody vzniku odlišných 
interpretací 

Na konkrétních příkladech si uvědomuje různorodost výtvarných vyjádření, ke 
kterým zaujímá osobní postoj.  

Snaží se být tolerantní k druhému, svá hodnocení si promýšlí.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – grafické techniky, využití skic a náčrtů, 
perokresba, kresba, malba, otisk, kombinované techniky, koláž, monotyp. 

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.  

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. 

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích , k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace.  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a 
uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých 
druhů (hudebních, dramatických). 

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.  

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama, výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě. 

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 
vyjádření.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – použití různých prostředků pro vyjádření emocí, pocitů a nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností ( pohyb těla a jeho umístění v prostoru, 
uspořádání prostoru, celku a vyjádření proměn ). 

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.  

Typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro 
vlastní tvůrčí záměry. 

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.  

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. 

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření , vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů.  

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování, sebehodnocení. 

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření , vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů.  
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Výtvarná výchova 8. ročník  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace. 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci.  

Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti. 

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

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. 

Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.  

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a 
uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých 
druhů (hudebních, dramatických). 

Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích , k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace.  

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama, výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě. 

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, porovnává a 
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 
vyjádření.  

Typy vizuálně obrazných vyjádření - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro 
vlastní tvůrčí záměry. 

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.  

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. 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci.  
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Výtvarná výchova 9. ročník  

Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování, sebehodnocení. 

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření , vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů.  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace. 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci.  

Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti. 

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.  

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. 

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.  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar 
malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace 

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

     

5.17 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Tělesná výchova napomáhá ke komplexivnímu vzdělávání žáků. TV na základě samostatně dle hodnotit své 
možnosti, zařazovat pohybové aktivity do denního režimu zdatnosti a výkonnosti, ale i po regeneraci sil a 
kompenzaci zatížení, organismu pro podporu zdraví a ochranu života. 
Obsahem tělesné výchovy je rozvíjení pohybových schopností a nadání žáků, odhalování korekce oslabení 
pohybových schopností žáků. Žáci by měli chápat význam TV pro zdraví člověka jako možnost relaxace a 
kompenzace po fyzické i psychické zátěži, dodržovat správné držení těla, užívat hygienické návyky a dbát 
na bezpečnost při sportu spojenou s čistotou a estetickým vnímáním sportování a prostředí. Rozvoj 
schopností a dovedností žáků by měl být všestranný, spojený s co nejširším spektrem činností s ohledem 
na potřeby, schopnosti a zájem žáků (atletika, gymnastika, pohybové a sportovní hry, turistika, plavání, 
lyžování, bruslení a další sportovní aktivity dle zájmu žáků a možností školy). 
Formou realizace TV je vyučovací hodina. Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v okolí školy. Kromě toho 
organizujeme lyžařský kurz. 
Cílem je získat kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu 
vedoucí k utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec. Dále dodržování sportovní etiky, pravidel, 
jednání fair – play, zařazování zdravotní tělesné výchovy (vyrovnávací cviky, posilování, …). Úzké 
mezipředmětové vztahy lze najít v přírodopise (znalost svalových slupin, první pomoc, péče o tělo, …) a v 
hudební výchově (rytmizace, cvičení s hudbou, základy tance, apod.). 
Další používané formy a metody: instruktážní filmy, výklady, pokus – omyl, frontální, skupinová a 
individuální výuka. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7., 8., 9. roč.:  2 hod/týden 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- používá jasných a správných pojmů a terminologie při organizaci TV 
- vede žáka k odhalování vlastních možností, hodnocením kvality svého výkonu i výkonu spolužáků, k 
odhalování chyb a nedostatků a nalezení možností jejich nápravy 
- napomáhá žákovi k pochopení pravidel, organizace i správného provedení pohybové činnosti 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vede žáka tak, aby na základě teoretických poznatků, pozorování, požitků dospěl k co nejkvalitnějšímu 
sportovnímu výsledku 
- pomáhá žákovi řešit problémy vzniklé při sportu, zvláště pak adekvátně reagovat na zranění své i 
spolužáků 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků při vzájemných hodnocení výkonu, odhalování příčin 
nedostatků a stanovování cest k jejich odstranění 
- vede žáka ke spolupráci řešení zadávaných úkolů, zajímá se o názory, náměty a zkušenosti ostatních dětí 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- nabízí žákovi dostatek příležitostí ke spolupráci ve družstvech 
- umožňuje mu aktivně se podílet na tvorbě pravidel, ale i hodnocení jejich dodržování 
- vede ho k zodpovědnosti za kvalitu vlastního výkonu v souvislosti se zodpovědností za kvalitu výkonu 
celého družstva (skupiny) 
- podporuje aktivity vedoucí k organizaci her a soutěží, dá žákům dostatečný prostor k jejich realizaci 
- umožňuje žákovi vnímat odlišnosti každého člověka a navozuje pocit vlastní zodpovědnosti za péči o své 
zdraví 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáka k zodpovědnému přístupu k bezpečnosti a péči o zdraví své i zdraví ostatních sportovní aktivity 
a návyky 
- směřuje k osvojení zdravého životního stylu a k ochraně životního prostředí 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- důsledně dbá na udržování pořádku a hygieny a dodržování pravidel bezpečnosti při přípravě a používání 
nářadí a náčiní 
- nabízí dostatek příležitostí pro srovnání péče o zdraví při pracovní a zájmové činnosti 
- nabízí žákovi dostatečný prostor pro uplatnění při realizaci různých činností, organizace práce ve skupině, 
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Název předmětu Tělesná výchova 

hodnocení práce vlastní i ostatních 
- vede žáka povinnosti seznámit se s pravidly a řídit se jimi 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu. Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, praktická využití zdravotně zaměřeného cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu - 
přesun do terénu, průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační, tvořivá a jiná cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové aktivity. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy.  

Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc v TV. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy.  

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci.  

Pohybové hry – za využití kolektivních her, koordinace se sportovním náčiním. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy atletiky – běžecká abeceda, rychlý běh, motivovaný běh, skok do dálky, 
skok do výšky, hod míčkem. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním, 
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích , 
chůze v terénu, ochrana přírody. 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

Lyžování, bruslení – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích a 
na lyžích (dle možností školy). 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  
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Tělesná výchova 1. ročník  

Další pohybové činnosti – aplikace nových motivačních a soutěžních her. Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy.  

Zdravotní oslabení – prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí, zásady 
správného držení těla, dechové cvičení, vnímání pocitů při cvičení. 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.  

Základy speciálního cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení. 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.  

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu. Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, praktická využití zdravotně zaměřeného cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu - 
přesun do terénu, průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační, tvořivá a jiná cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové aktivity. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy.  

Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc v TV. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy.  

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci.  

Pohybové hry – za využití kolektivních her, koordinace se sportovním náčiním. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy atletiky – běžecká abeceda, rychlý běh, motivovaný běh, skok do dálky, 
skok do výšky, hod míčkem. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  
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Tělesná výchova 2. ročník  

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním, 
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích , 
chůze v terénu, ochrana přírody. 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

Lyžování, bruslení – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích a 
na lyžích (dle možností školy). 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

Další pohybové činnosti – aplikace nových motivačních a soutěžních her. Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy.  

Zdravotní oslabení – prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí, zásady 
správného držení těla, dechové cvičení, vnímání pocitů při cvičení. 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.  

Základy speciálního cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení. 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu. Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, praktická využití zdravotně zaměřeného cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu - 
přesun do terénu, průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační, tvořivá a jiná cvičení. 

Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti.  

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové aktivity. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy.  
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Tělesná výchova 3. ročník  

Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc v TV. 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy.  

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci.  

Pohybové hry – za využití kolektivních her, koordinace se sportovním náčiním. Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy gymnastiky – kotoul vpřed i vzad, cvičení na nářadí, švédská bedna, žebřiny, 
kruhy, šplh na tyči, žíněnky, lavičky, švihadla, trampolína. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy atletiky – nácvik různých startovních poloh, skok do dálky, běh na 60 metrů, 
hod míčkem. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním, 
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení.  

Turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích , 
chůze v terénu, ochrana přírody. 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

Lyžování, bruslení – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích a 
na lyžích (dle možností školy). 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

Další pohybové činnosti – aplikace nových motivačních a soutěžních her. Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy.  

Zdravotní oslabení – prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí, zásady 
správného držení těla, dechové cvičení, vnímání pocitů při cvičení. 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; 
zaujímá správné základní cvičební polohy.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.  

Základy speciálního cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením.  

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové aktivity. 

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.  

Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc v TV. 

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.  
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Tělesná výchova 4. ročník  

Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity, využití 
hraček, pohybová tvořivost. 

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti.  

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:  

Základy gymnastiky –průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti, kotoul vpřed i vzad, cvičení na nářadí, švédská 
bedna, žebřiny, kruhy, šplh na tyči, žíněnky, lavičky, švihadla, trampolína. 

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:  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s hudbou, základy estetického 
pohybu, jednoduché tance. 

Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení.  

Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky (lano). Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení.  

Základy atletiky –běžecká abeceda, rychlý běh, motivovaný běh, skok do dálky, skok 
do výšky, hod míčkem, nácvik různých startovních poloh, skok do dálky, běh na 60 
metrů, hod míčkem. rychlý běh, běh v terénu do 15 minut, hod míčkem z rozběhu, 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu. 

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.  

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním, 
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel, průprava 
chytání míče jednoruč, obouruč, vybíjená, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla. 

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.  

Turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích , 
chůze v terénu, ochrana přírody. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Plavání – základní plavecká výuka, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké 
dovednosti, prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu, plavecký výcvik. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Lyžování, bruslení – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích a 
na lyžích (dle podmínek školy ). 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Další pohybové činnosti – aplikace nových motivačních a soutěžních her. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály. 

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí. Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  
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Zásady jednání a chování – hra fair play, olympijské ideály a symboly. Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové 
testy. 

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Zdroje informací o pohybových činnostech – aplikace a rozvoj cvičebních metod. Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Výchova malého cyklisty – seznámení s problematikou chování, informace o 
povinné výbavě kola a užívání bezpečnostní přilby. 

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu. Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti.  

Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení. 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením.  

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení a jejich praktické využití. 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením.  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu - 
přesun do terénu, průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační, tvořivá a jiná cvičení. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování.  

Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, 
vhodné oblečení a obutí, zásady správného držení těla, dechové cvičení, vnímání 
pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních 
oslabení). 

Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele.  

Základy speciálního cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení. 

Zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele.  

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 
oslabení.  
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Pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu 
a stupni oslabení. 

Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 
oslabení.  

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové aktivity. 

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.  

Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc v TV. 

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.  

Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity, využití 
hraček, pohybová tvořivost. 

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti.  

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:  

Základy gymnastiky –průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti, kotoul vpřed i vzad, cvičení na nářadí, švédská 
bedna, žebřiny, kruhy, šplh na tyči, žíněnky, lavičky, švihadla, trampolína. 

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti.  

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s hudbou, základy estetického 
pohybu, jednoduché tance. 

Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení.  

Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky (lano). Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení.  

Základy atletiky –běžecká abeceda, rychlý běh, motivovaný běh, skok do dálky, skok 
do výšky, hod míčkem, nácvik různých startovních poloh, skok do dálky, běh na 60 
metrů, hod míčkem. rychlý běh, běh v terénu do 15 minut, hod míčkem z rozběhu, 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu. 

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.  

Základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním, 
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel, průprava 
chytání míče jednoruč, obouruč, vybíjená, pohybová tvořivost a využití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při TV, pravidla. 

Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.  
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Turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu, chování v dopravních prostředcích , 
chůze v terénu, ochrana přírody. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Plavání – základní plavecká výuka, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké 
dovednosti, prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu, plavecký výcvik. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Lyžování, bruslení – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na bruslích a 
na lyžích (dle podmínek školy ). 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Další pohybové činnosti – aplikace nových motivačních a soutěžních her. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Zásady jednání a chování – hra fair play, olympijské ideály a symboly. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové 
testy. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Zdroje informací o pohybových činnostech – aplikace a rozvoj cvičebních metod. Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.  

Výchova malého cyklisty – seznámení s problematikou chování, informace o 
povinné výbavě kola a užívání bezpečnostní přilby. 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.  

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu. Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti.  

Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení. 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením.  

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení a jejich praktické využití. 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením.  

Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu - 
přesun do terénu, průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, 
relaxační, tvořivá a jiná cvičení. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování.  

Zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, 
vhodné oblečení a obutí, zásady správného držení těla, dechové cvičení, vnímání 

Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování.  
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pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních 
oslabení). 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele.  

Základy speciálního cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení. 

Zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele.  

VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 
oslabení.  

Pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu 
a stupni oslabení. 

Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 
oslabení.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Atletika Při vytrvalosti uplatňuje i vůli, zvládá nové atletické disciplíny, získané dovednosti 
uplatní při různých atletických závodech.  

Běh vytrvalostní na 3000m Při vytrvalosti uplatňuje i vůli, zvládá nové atletické disciplíny, získané dovednosti 
uplatní při různých atletických závodech.  

Skok daleký-další techniky Při vytrvalosti uplatňuje i vůli, zvládá nové atletické disciplíny, získané dovednosti 
uplatní při různých atletických závodech.  

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu Při vytrvalosti uplatňuje i vůli, zvládá nové atletické disciplíny, získané dovednosti 
uplatní při různých atletických závodech.  

Hod KM s rozběhem Při vytrvalosti uplatňuje i vůli, zvládá nové atletické disciplíny, získané dovednosti 
uplatní při různých atletických závodech.  

Gymnastika Zvládá nové gymnastické prvky na různém nářadí, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Akrobacie-přemet vpřed (D), kotoul letmo (H) Zvládá nové gymnastické prvky na různém nářadí, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Hrazda-toč vzad (D), zlepšování výcviku(H) Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní své fyzické přednosti, 
snaží se odstraňovat nedostatky.  

Kruhy- překot vzad Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní své fyzické přednosti, 
snaží se odstraňovat nedostatky.  
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Trampolínka-salto vzad s dopomocí (D), salto vpřed s dopomocí (H) Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní své fyzické přednosti, 
snaží se odstraňovat nedostatky.  

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka-nácvik Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní své fyzické přednosti, 
snaží se odstraňovat nedostatky.  

Šplh- bez přírazu, s obměnami na tyči i laně Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní své fyzické přednosti, 
snaží se odstraňovat nedostatky.  

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok. Zvládá nové gymnastické prvky na různém nářadí, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad. Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní své fyzické přednosti, 
snaží se odstraňovat nedostatky.  

Sportovní hry-kopaná, florbal, basketbal, přehazovaná. Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá orientaci 
v krajině.  

Bruslení Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí 
uplatnit i při hře LH.  

Význam sportování pro zdraví. Aktivně zlepšuje organizaci svého pohybového režimu.  

Snaží se o zlepšení své tělesné zdatnosti, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu.  

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech. Snaží se o zlepšení své tělesné zdatnosti, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky – základní pojmy 
osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu 
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti. 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení podpůrně pohybového systému – poruchy funkce svalových skupin; 
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení a vybočení páteře do stran; 
poruchy stavby dolních končetin; lokální a celková relaxace; správné držení hlavy, 
pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalů, zadní 
strany stehen a ohybačů kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  
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hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní 
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; správný dýchací 
stereotyp. 

Oslabení vnitřních orgánů – oslabení oběhového a dýchacího systému; oslabení 
endokrinního systému; obezita; ostatní oslabení vnitřních orgánů: rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalů; hrudní a brániční dýchán při zvýšené zátěži; adaptace 
na zvýšenu zátěž; cvičení koordinace a rovnováhy. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení smyslových a nervových funkcí – oslabení zraku; oslabení sluchu; 
neuropsychická oslabení: adaptace srdečně-cévního a dýchacího systému; 
koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková 
lokalizace, rychlost zrakového vnímání. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV – s přihlédnutím ke 
konkrétnímu druhu a stupni oslabení. 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Atletika Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletických disciplín i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Běh vytrvalostní na 3000m Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletických disciplín i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Skok daleký-další techniky Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletických disciplín i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletických disciplín i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Hod KM s rozběhem Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletických disciplín i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  
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Vrh koulí-seznámení se s disciplínou a technikou. Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletických disciplín i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Gymnastika Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Akrobacie-přemet stranou Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Hrazda-výmyk, podmet Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Kruhy- překot vzad, vis střemhlav Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Trampolínka-salto vpřed s dopomocí Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka-zlepšování Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Šplh- bez přírazu, na tyči i laně Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Použití gymbalů a alternativního náčiní Zvládá kroky aerobního cvičení, používá správnou techniku.  

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad Zvládá kroky aerobního cvičení, používá správnou techniku.  

Sportovní hry-volejbal-základní pojmy, ringo, florbal Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání 
svých vrstevníků.  

Bruslení Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí 
uplatnit i při hře LH.  

Význam pohybu pro zdraví Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční 
provoz).  

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního provozu.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky – základní pojmy 
osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu 
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti. 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení podpůrně pohybového systému – poruchy funkce svalových skupin; 
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení a vybočení páteře do stran; 
poruchy stavby dolních končetin; lokální a celková relaxace; správné držení hlavy, 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  
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pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalů, zadní 
strany stehen a ohybačů kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní 
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; správný dýchací 
stereotyp. 

Oslabení vnitřních orgánů – oslabení oběhového a dýchacího systému; oslabení 
endokrinního systému; obezita; ostatní oslabení vnitřních orgánů: rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalů; hrudní a brániční dýchán při zvýšené zátěži; adaptace 
na zvýšenu zátěž; cvičení koordinace a rovnováhy. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení smyslových a nervových funkcí – oslabení zraku; oslabení sluchu; 
neuropsychická oslabení: adaptace srdečně-cévního a dýchacího systému; 
koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková 
lokalizace, rychlost zrakového vnímání. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV – s přihlédnutím ke 
konkrétnímu druhu a stupni oslabení. 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Atletika Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Běh vytrvalostní na 3000m Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Skok daleký-další technika Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  
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Hod granátem-jen na dálku Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Vrh koulí-zlepšování techniky Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Gymnastika Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Akrobacie-přemet vpřed Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Hrazda-toč vzad Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Kruhy- překot vzad Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Trampolínka-salto vzad s dopomocí Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Šplh- bez přírazu, s obměnami Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad Učí se přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Sportovní hry-házená Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání 
svých vrstevníků, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí 
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 
zátěží v náročnějším terénu.  

Turistika a pobyt v přírodě-uplatnění získaných poznatků ze ZŠ na ozdravném 
pobytu u moře (Chorvatsko). 

Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání 
svých vrstevníků, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí 
(příroda, silniční provoz), zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 
zátěží v náročnějším terénu.  
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Bruslení Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí 
uplatnit i při hře LH.  

Význam pohybu pro zdraví. Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti, samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.  

Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti, samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.  

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti, samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky – základní pojmy 
osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu 
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti. 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení podpůrně pohybového systému – poruchy funkce svalových skupin; 
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení a vybočení páteře do stran; 
poruchy stavby dolních končetin; lokální a celková relaxace; správné držení hlavy, 
pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalů, zadní 
strany stehen a ohybačů kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní 
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; správný dýchací 
stereotyp. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  
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Oslabení vnitřních orgánů – oslabení oběhového a dýchacího systému; oslabení 
endokrinního systému; obezita; ostatní oslabení vnitřních orgánů: rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalů; hrudní a brániční dýchán při zvýšené zátěži; adaptace 
na zvýšenu zátěž; cvičení koordinace a rovnováhy. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení smyslových a nervových funkcí – oslabení zraku; oslabení sluchu; 
neuropsychická oslabení: adaptace srdečně-cévního a dýchacího systému; 
koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková 
lokalizace, rychlost zrakového vnímání. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV – s přihlédnutím ke 
konkrétnímu druhu a stupni oslabení. 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Atletika Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Běh vytrvalostní na 3000m Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Skok daleký-další techniky Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Hod granátem-jen na dálku Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Vrh koulí-zlepšování techniky Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli, zvládá techniku nové atletické disciplíny i další 
náročnější techniky, získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy.  

Gymnastika Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  
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Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Akrobacie-přemet vpřed Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Hrazda-toč vzad Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Kruhy- překot vzad Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Trampolínka-salto vzad s dopomocí Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Šplh- bez přírazu, s obměnami. Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad. Zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i kruzích.  

Dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond.  

Sportovní hry-házená, stolní tenis, volejbal, florbal, malá kopaná. Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších sportech, dokáže řídit sportovní utkání 
svých vrstevníků.  

Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční 
provoz).  

Turistika a pobyt v přírodě. Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční 
provoz).  

Bruslení Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry, osvojené dovednosti umí 
uplatnit i při hře LH.  

Význam pohybu pro zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  

Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových disbalancí Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech. Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností 
– zatěžovanými svaly, odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a 
sportem, uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 
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sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost.  

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a možné důsledky – základní pojmy 
osvojovaných činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu 
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá kontrola cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti. 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení.  

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení podpůrně pohybového systému – poruchy funkce svalových skupin; 
poruchy páteře – odchylky předozadního zakřivení a vybočení páteře do stran; 
poruchy stavby dolních končetin; lokální a celková relaxace; správné držení hlavy, 
pletence ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a bederních svalů, zadní 
strany stehen a ohybačů kyčle; posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní 
pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; správný dýchací 
stereotyp. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení vnitřních orgánů – oslabení oběhového a dýchacího systému; oslabení 
endokrinního systému; obezita; ostatní oslabení vnitřních orgánů: rozvoj hlavních a 
pomocných dýchacích svalů; hrudní a brániční dýchán při zvýšené zátěži; adaptace 
na zvýšenu zátěž; cvičení koordinace a rovnováhy. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

Oslabení smyslových a nervových funkcí – oslabení zraku; oslabení sluchu; 
neuropsychická oslabení: adaptace srdečně-cévního a dýchacího systému; 
koordinace pohybu; rovnovážné polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková 
lokalizace, rychlost zrakového vnímání. 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení.  

VŠESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV – s přihlédnutím ke 
konkrétnímu druhu a stupni oslabení. 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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5.18 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

       Povinný Povinný     

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví usiluje o naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova 
ke zdraví a vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v RVP ZV. Výuka Výchovy ke zdraví navazuje na znalosti a 
dovednosti získané na 1.stupni ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět. Předmět reaguje na současné 
potřeby týkající se podpory a ochrany zdraví u dětí a dospívajících. Uplatňuje komplexní pohled na širokou 
problematiku zdraví, proto do svého vzdělávacího obsahu integruje prvky z oblasti medicíny, sociologie, 
etiky, ekologie. 
Výuka probíhá zpravidla ve třídě. Při spolupráci s organizacemi či institucemi zabývajícími se prevencí 
patologických jevů a s odborníky na danou problematiku je výuka přenesena do jiného prostředí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

6., 7. roč.:    1 hod/týden 

Integrace předmětů  Výchova ke zdraví 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- nabízí žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží problematiku zdraví a povedou je k ochotě se o ni 
dále zajímat 
- předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou zdraví 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- učí žáky vnímat různé problematické situace ve škole, v rodině, rozpoznávat a pochopit problém 
- vede žáky k samostatnému pozorování praktických jevů a jednání lidí souvisejících se zdravím, k jejich 
vyhodnocování a vyvozování praktických závěrů pro současnost i budoucnost 
- předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů souvisejících se zdravím 
člověka v různých etapách života 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k formulování vlastních názorů na problematiku zdraví a k možnostem ověřovat si některé 
praktické dovednosti v modelových situacích 
- učí žáky aktivnímu naslouchání - naslouchat druhým, porozumět jim, vhodně na promluvy reagovat, 
účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat 
- učí žáky efektivní a asertivní komunikaci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- navozuje dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti a jedinečnosti každého člověka, a budou 
rozvíjet pozitivní sebedůvěru a vědomí vlastních možností ovlivňovat své zdraví 
- učí žáky efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného problému 
- vede žáky k pozitivní představě o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- nabízí žákům dostatek příležitosti k pochopení práv a povinností souvisejících se zdravím, partnerskými a 
rodinnými vztahy 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- nabízí situace k propojení problematiky člověka, jeho hygieny, ochrany jeho zdraví s otázkami ochrany 
zdraví při práci a zájmové činnosti 
- vede žáky k přesvědčení, že zdraví a zdatnost člověka jsou důležitými faktory při výběru povolání 
- rozvíjením hrubé a jemné motoriky vede žáky k pracovní zručnosti i k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
pracovních činnostech 
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Výchova ke zdraví 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.  

Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, 
rodičovství 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, 
obec, spolek 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.  

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví.  

Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování.  

Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví.  

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita 
jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní 
identity 

Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování.  

ZDRAVÝ ZŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.  

Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy 

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.  
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Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 
otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam 
pohybu pro zdraví, pohybový režim 

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.  

Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.  

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc.  

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí.  

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k 
překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti 

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.  

Auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a 
jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu 

Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.  

Bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v 
situacích ohrožení 

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, 
ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a 
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání 
agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc.  
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Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  

Ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí, 
varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí 

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí.  

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.  

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí.  

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní 
lidské potřeby a jejich hierarchie 

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality 
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého 
životního stylu, programy podpory zdraví 

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.  

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.  

Usiluje o kvalitní sebepoznání a sebepojetí.  

Uplatňuje seberegulaci a sebeorganizaci činností a chování.  

Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a 
vyrovnané sebepojetí, utvářen vědomí vlastí identity 

Usiluje o kvalitní sebepoznání a sebepojetí.  

Seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, 
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení osobních 
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající 
a prosociální chování 

Uplatňuje seberegulaci a sebeorganizaci činností a chování.  
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Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, 
přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých 
situacích, dopad vlastního jednání a chování 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Výchova ke zdraví 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.  

Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, 
rodičovství. 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, 
obec, spolek. 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.  

Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví.  

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví.  

Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování.  
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Dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny. Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví.  

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví reprodukční soustavy, sexualita 
jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita; problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní 
identity. 

Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování.  

ZDRAVÝ ZŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.  

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.  

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.  

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci 
školy a obce.  

Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy. 

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.  

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, 
osvětlení, teplota. 

Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.  

Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 
otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam 
pohybu pro zdraví, pohybový režim. 

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákazy a jejich 
prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty. 

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.  

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci 
školy a obce.  
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Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní a léčebná péče; 
odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, 
při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci. 

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.  

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci 
školy a obce.  

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.  

Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.  

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc.  

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí.  

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k 
překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti. 

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.  

Auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a 
jejich zvládání, trestná činnost, dopink ve sportu. 

Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.  

Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – 
šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita mládeže; 
komunikace se službami odborné pomoci. 

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  

Bezpečné chování a komunikace – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v 
situacích ohrožení. 

Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  
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Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, 
ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a 
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání 
agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti). 

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc.  

Manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt. Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi.  

Ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace mimořádných událostí, 
varovný signál a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí. 

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí.  

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.  

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí.  

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní 
lidské potřeby a jejich hierarchie. 

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví.  

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, působení na změnu kvality 
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého 
životního stylu, programy podpory zdraví. 

Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.  

Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.  

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc.  

Usiluje o kvalitní sebepoznání a sebepojetí.  

Uplatňuje seberegulaci a sebeorganizaci činností a chování.  

Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a 
vyrovnané sebepojetí, utvářen vědomí vlastí identity. 

Usiluje o kvalitní sebepoznání a sebepojetí.  
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Výchova ke zdraví 7. ročník  

Seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, 
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení osobních 
cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající 
a prosociální chování. 

Uplatňuje seberegulaci a sebeorganizaci činností a chování.  

Psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládán stresu, hledání 
pomoci při problémech. 

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím.  

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, 
přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých 
situacích, dopad vlastního jednání a chování. 

Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

     

5.19 Člověk a svět práce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Člověk a svět práce 

Oblast Člověk a svět práce 
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Název předmětu Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a 
doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve 
společnosti. Je založen a na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na l. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro 
školu povinné. 
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Žáci se učí 
pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, 
organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci 
soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Na II. stupni je obsah rozdělen: 
- práce s technickými materiály 
- design a konstruování 
- provoz a údržba domácnosti 
- příprava pokrmů 
- pěstitelské práce 
- volba povolání                 
 
Vzdělávání v předmětu je zaměřeno na: 
 
- výuku práce s různými materiály 
- osvojení základních dovedností a návyků 
- široké spektrum pracovních činností a technologií 
- rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy a schopnost využití profesních informací a 
poradenských služeb při výběru vhodného vzdělávání.  Výuka probíhá vždy v celém ročníku najednou 
 
Koncepce vzdělávací oblasti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přichází do kontaktu s 
lidskou činností a technikou. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

1., 2., 3., 4., 5. roč.:  1 hod/týden 
6., 7.,8., 9. roč.:    1 hod/týden 
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Název předmětu Člověk a svět práce 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- střídá různé metody a formy práce 
- poskytuje žákům prostor pro samostatnou práci i práci ve skupinách 
- klade důraz na sebehodnocení 
- podílí se na tvorbě kriterií pro hodnocení 
- zařazuje projektové vyučování 
- vytváří prostor, koordinuje a řídí proces experimentování 
- klade důraz na výsledky vlastního pozorování, vede k porovnávání 
Učitel: 
- vede žáky k plánování činnosti při práci s technickými materiály 
- předkládá dostatečné množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení 
 
Žáci: 
- prakticky si osvojují práci podle návodu 
- poznávají výhodu pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech 
- poznávají vlastnosti materiálů a surovin a jejich použitelnost 
- žák si osvojuje základní znalosti v oblasti trh práce 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vytváří podmínky pro samostatnou i týmovou práci 
- dbá na dodržování a respektování pravidel 
- průběžně kontroluje řešení 
- povzbuzuje, chválí, pomáhá, poukazuje na možné komplikace 
- zadává adekvátní úkoly 
- pozoruje činnost žáka a usměrňuje ji vzhledem k individuálním schopnostem jedince 
- vede k prezentaci výsledků 
Učitel: 
- vhodně volí problém, který mají žáci vyřešit 
- nastíní postup, jak daný problém vyřešit 
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Název předmětu Člověk a svět práce 

 
Žáci: 
- uvědomují si potřeby praktického ověřování řešení problémů 
- aplikují řešení při obdobných zadáních 
- hledají nové způsoby využití dovedností při práci s technickými materiály 
- zaujímají zodpovědný postoj při rozhodování o vlastní profesní orientaci 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- umožní žákovi vyjádřit své myšlenky 
- zařazuje skupinovou práci a prezentaci výsledků 
Učitel: 
- vede k účinné komunikaci při práci s technickými materiály 
 
Žáci: 
- seznamují se s přesným významem pojmů ve vztahu k práci s technickými materiály 
- předkládá vlastní prezentace na daná témata 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel 
- zařazuje práci ve skupině, navozuje příznivou atmosféru pro spolupráci 
- vhodným způsobem motivuje 
- srozumitelně stanovuje cíle a očekávané výstupy 
- oceňuje vykonanou práci podle předem stanovených kriterií 
Učitel: 
- přiřazuje různé role v pracovní skupině 
 
Žáci: 
- spolupracují ve dvojici a v malé skupině 
- uvědomuje si potřeby ohleduplnosti na pracovišti 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vytváří prostor pro vyjádření vlastních názorů 
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Název předmětu Člověk a svět práce 

- dbá na dodržování stanovených pravidel, sám je příkladem 
- podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a 
ocenění našich tradic 
Učitel: 
- utváří představu o různých činnostech člověka 
 
Žák: 
- chápe smysl důležitosti různých činností člověka 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- seznámí žáky s bezpečnostními pravidly a dohlíží na jejich dodržování 
- demonstruje rizika vzniku úrazu, upozorňuje na nebezpečí 
- poučuje žáka o bezpečnosti a ochraně zdraví při jednotlivých aktivitách 
Učitel: 
- vede k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech nástrojů a materiálů 
- vede ke snaze o provedení v co největší kvalitě 
- předkládá srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli 
- vyhledává možnosti rizik při různých činnostech a hledá cesty k jejich minimalizaci 
 
Žáci: 
- seznamují se s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci 
- chápe důležitost správného výběru budoucího povolání 

    

Člověk a svět práce 1. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vlastnosti materiálu Práce s drobným materiálem  

Pracovní pomůcky a nástroje Práce s drobným materiálem  

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Lidové zvyky, tradice, řemesla Využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic.  

Práce s papírem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.  
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Člověk a svět práce 1. ročník  

Práce s přírodninami Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.  

Práce s textilem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.  

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové) Konstrukční činnosti  

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi.  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Základní podmínky pro pěstování rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti Pěstitelské práce  

Provádí pozorování přírody.  

Pečuje o nenáročné rostliny.  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Příprava pokrmů  

Připraví tabuli pro jednoduché stolování.  

Chová se vhodně při stolování.  

    

Člověk a svět práce 2. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vlastnosti materiálu Práce s drobným materiálem  

Pracovní pomůcky a nástroje Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.  

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Lidové zvyky, tradice, řemesla Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic.  

Práce s papírem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Práce s přírodninami Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Práce s textilem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové) Konstrukční činnosti  

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi.  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Konstrukční činnosti  

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi.  
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Člověk a svět práce 2. ročník  

Základní podmínky pro pěstování rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti Pěstitelské práce  

Provádí pozorování přírody.  

Pečuje o nenáročné rostliny.  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Příprava pokrmů  

Připraví tabuli pro jednoduché stolování.  

Chová se vhodně při stolování.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Člověk a svět práce 3. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Vlastnosti materiálu Práce s drobným materiálem  

Pracovní pomůcky a nástroje Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.  

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Lidové zvyky, tradice, řemesla Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic.  

Práce s papírem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Práce s přírodninami Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Práce s textilem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů. 
Pracuje podle slovního návodu a předlohy.  

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové) Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi.  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Konstrukční činnosti  

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi.  

Základní podmínky pro pěstování rostlin Pěstování rostlin ze semen v místnosti Pěstitelské práce  

Provádí pozorování přírody.  

Pečuje o nenáročné rostliny.  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Příprava pokrmů  
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Člověk a svět práce 3. ročník  

Připraví tabuli pro jednoduché stolování.  

Chová se vhodně při stolování.  

    

Člověk a svět práce 4. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Práce s různými materiály (přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil aj.) Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu.  

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.  

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu.  

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu  

Lidové zvyky, tradice, řemesla. Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu.  

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.  

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu.  

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu  

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové) Sestavování modelů. Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž.  

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu.  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu.  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž.  

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu.  

Základní podmínky pro pěstování rostlin. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Půda a její zpracování, výživa rostlin. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  
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Člověk a svět práce 4. ročník  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Pěstování pokojových rostlin. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Rostliny jedovaté. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Základní vybavení kuchyně. Orientuje se v základním vybavení kuchyně.  

Připraví samostatně jednoduchý pokrm.  

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.  

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni.  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Výběr, nákup a skladování 
potravin. 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně.  

Připraví samostatně jednoduchý pokrm.  

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.  

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni.  

    

Člověk a svět práce 5. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Práce s různými materiály (přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil aj.) Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu.  

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.  

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu.  
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Člověk a svět práce 5. ročník  

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
Poskytne první pomoc při úrazu.  

Lidové zvyky, tradice, řemesla. Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu.  

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.  

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu.  

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
Poskytne první pomoc při úrazu.  

Práce se stavebnicemi (plošné, prostorové) Sestavování modelů. Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž.  

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. .  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu  

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž.  

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. .  

Základní podmínky pro pěstování rostlin. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Půda a její zpracování, výživa rostlin. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Pěstování pokojových rostlin. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Rostliny jedovaté. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování.  
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Člověk a svět práce 5. ročník  

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny.  

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.  

Základní vybavení kuchyně. Orientuje se v základním vybavení kuchyně.  

Připraví samostatně jednoduchý pokrm.  

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.  

Udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.  

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Výběr, nákup a skladování 
potravin. 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně.  

Připraví samostatně jednoduchý pokrm.  

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.  

Udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.  

    

Člověk a svět práce 6. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Práce s technickými materiály Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí.  

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.  

Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.  

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity). Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování. Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Jednoduché pracovní operace a postupy. Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí.  

Organizace práce, důležité technologické postupy. Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.  

Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody. Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.  

Úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, 
technika a volný čas, tradice a řemesla. 

Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  
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Člověk a svět práce 6. ročník  

Design a konstruování Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.  

Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj.  

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.  

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu.  

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, 
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž. 

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.  

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program. Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.  

Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj.  

Pěstitelské práce, chovatelství Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty.  

Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty.  

Základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových rostlin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, 
jednoduchá vazba, úprava květin. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky 
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými i neznámými zvířaty. 

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty.  

Provoz a údržba domácnosti Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví.  
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Člověk a svět práce 6. ročník  

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.  

Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem.  

Finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; 
hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a 
textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, 
odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti. 

Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví.  

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.  

Elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, 
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu.  

Příprava pokrmů Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.  

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti.  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni.  

Kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu. 

Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.  

Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku. Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, 
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů. 

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Úprava stolů a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květy na stole. 

Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti.  

Bezpečnost práce; poskutnutí první pomci. Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.  

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu.  

Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty.  
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Člověk a svět práce 6. ročník  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem.  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni.  

    

Člověk a svět práce 7. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Práce s technickými materiály Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí.  

Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.  

Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.  

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity). Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování. Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Jednoduché pracovní operace a postupy. Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí.  

Organizace práce, důležité technologické postupy. Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.  

Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody. Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku.  

Úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, 
technika a volný čas, tradice a řemesla. 

Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň.  

Design a konstruování Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.  

Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj.  

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.  

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu.  

Stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, 
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž. 

Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj.  
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Člověk a svět práce 7. ročník  

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.  

Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program. Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model.  

Pěstitelské práce, chovatelství Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty.  

Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty.  

Základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Okrasné rostliny – základy ošetřování pokojových rostlin, pěstování vybraných 
okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, 
jednoduchá vazba, úprava květin. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky 
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie. 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin.  

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se známými i neznámými zvířaty. 

Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu.  

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty.  

Provoz a údržba domácnosti Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví.  

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.  

Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem.  

Finance, provoz a údržba domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; 
hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a 

Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví.  

Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.  
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Člověk a svět práce 7. ročník  

textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, 
odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti. 

Elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, 
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu.  

Příprava pokrmů Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.  

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti.  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni.  

Kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena 
provozu. 

Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.  

Potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku. Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, 
základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů. 

Připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy.  

Úprava stolů a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květy na stole. 

Dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti.  

Bezpečnost práce; poskytnutí první pomoci. Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.  

Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu.  

Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem.  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v 
kuchyni.  

    

Člověk a svět práce 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 
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Člověk a svět práce 8. ročník  

Práce s laboratorní technikou Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky 
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.  

Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje 
v něm závěry, k nimž dospěl.  

Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci.  

Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální 
práci.  

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři.  

Základní laboratorní postupy a metody. Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky 
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.  

Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje 
v něm závěry, k nimž dospěl.  

Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci.  

Základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky. Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky 
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.  

Využití digitálních technologií Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky.  

Propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení.  

Pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava.  

Ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu.  

Digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, 
PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony. 

Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky.  

Ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením.  

Digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, norma 
IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování. 

Propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení.  
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Člověk a svět práce 8. ročník  

Počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických informací – úpravy, 
archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace 
PDA s PC). 

Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky.  

Propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení.  

Mobilní služby – operátoři, tarify. Pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava.  

Svět práce Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.  

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy.  

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.  

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh 
práce.  

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních 
objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce. 

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh 
práce.  

Volba profesní orientace – základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, 
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na 
volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských služeb. 

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy.  

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.  

Možnost vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace 
a poradenské služby. 

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.  

Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, 
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady 
práce; práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.  

Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání. 

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.  

Poskytnutí první pomoci; dodržování základních hygienických pravidel. Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální 
práci.  

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu.  
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Člověk a svět práce 9. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

Práce s laboratorní technikou Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky 
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.  

Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje 
v něm závěry, k nimž dospěl.  

Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci.  

Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální 
práci.  

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři.  

Základní laboratorní postupy a metody. Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky 
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.  

Zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje 
v něm závěry, k nimž dospěl.  

Vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci.  

Základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky. Vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky 
pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů.  

Využití digitálních technologií Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky.  

Propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení.  

Pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava.  

Ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu.  

Digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, 
PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony. 

Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky.  

Ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením.  

Digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, norma 
IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování. 

Propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení.  
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Člověk a svět práce 9. ročník  

Počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických informací – úpravy, 
archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení (synchronizace 
PDA s PC). 

Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky.  

Propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení.  

Mobilní služby – operátoři, tarify. Pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava.  

Svět práce Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.  

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy.  

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.  

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh 
práce.  

Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních 
objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce. 

Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh 
práce.  

Volba profesní orientace – základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, 
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na 
volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských služeb. 

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy.  

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.  

Možnost vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace 
a poradenské služby. 

Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.  

Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, 
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady 
práce; práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.  

Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání. 

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.  

Poskytnutí první pomoci; dodržování základních hygienických pravidel. Dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální 
práci.  

Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři.  

Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu.  
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Klasifikace i slovní hodnocení   

6.2 Kritéria hodnocení  

Ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného stupně a ročníku jsou 

žáci klasifikováni. Klasifikační stupeň určí vyučující příslušného předmětu. V případě, že předmět 

vyučuje více učitelů, určí klasifikační stupeň po vzájemné dohodě. Při klasifikaci známkou se hodnotí 

úroveň klíčových kompetencí jedince.  

Je používána klasifikační stupnice 1 - 5.  

Stupeň 1 – výborný:  

-    žák ovládá požadované kompetence uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi, uvádí 

pojmy a jevy do souvislostí  

-    samostatně pracuje s osvojenými poznatky a pojmy při řešení úkolů  

-    myslí logicky a tvořivě  

-    jeho ústní, písemný a grafický projev je přesný  

-    výsledky jeho praktických činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky  

-    je schopen účelné organizace vlastní práce a samostudia    

Stupeň 2 – chvalitebný:  

-    požadované kompetence ovládá v podstatě uceleně a přesně pouze s drobnými nedostatky  

-    k samostatnému řešení problémů potřebuje pouze menší podněty učitele  

-    jeho písemný a ústní projev je logický a přesný pouze s menšími nedostatky  

-    grafický projev je bez větších nepřesností  

-    překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele  

 Stupeň 3 – dobrý:  

-    v osvojených kompetencích má pouze nepodstatné mezery  

-    případné nedostatky při praktických činnostech dokáže za pomoci učitele korigovat  

-    při řešení úkolů se dopouští chyb, výsledky jeho práce mají nedostatky  

-    jeho myšlení je málo tvořivé s logickými chybami, organizace práce málo účelná  

-    v ústním a písemném projevu jsou nedostatky ve správnosti, výstižnosti a přesnosti  

Stupeň 4 – dostatečný:  

-    v osvojených kompetencích má žák závažné mezery  

-    při praktických činnostech je málo pohotový a má nedostatky ve tvořivých činnostech  

-    jeho myšlení není tvořivé, dělá závažné logické chyby  
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-    jeho písemný projev je nedostatečný ve správnosti, výstižnosti a přesnosti  

-    není schopen samostudia  

-    svoje chyby a nedostatky dokáže za pomoci učitele opravit  

Stupeň 5 – nedostatečný:  

-    v osvojování požadovaných kompetencí má závažné a značné mezery  

-    svoje poznatky nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele  

-    v myšlení je nesamostatný, vyskytují se u něj logické nedostatky  

-    ústní, písemný a grafický projev má závažné chyby  

-    v činnostech je převážně pasivní  

-    závažné chyby a nedostatky nedokáže opravit ani s pomocí učitele  

Slovní hodnocení:  

U žáka 1. - 8. ročníku s prokázanou specifickou poruchou učení a chování může být použito (ve 

vyučovacím předmětu, k němuž se porucha vztahuje) slovní hodnocení. O použití slovního 

hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu pedagogicko psychologické poradny  a na 

základě písemné žádosti zástupce žáka. V 9. ročníku je žák klasifikován známkou. Při slovním 

hodnocení se uvádí:  

 

Ovládnutí učiva:  

-    ovládá bezpečně  

-    ovládá  

-    v podstatě ovládá  

-    ovládá se značnými mezerami  

-    neovládá  

Úroveň myšlení:  

-    pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  

-    uvažuje celkem samostatně  

-    menší samostatnost myšlení  

-    nesamostatné myšlení  

-    odpovídá nesprávně i na návodné otázky    

Úroveň vyjadřování:  

-    výstižné, poměrně přesné  

-    celkem výstižné  

-    nedostatečně přesné  

-    vyjadřuje se s obtížemi  

-    nesprávné  

 Úroveň aplikace vědomostí:  

-    spolehlivě a uvědoměle užívá dovedností a vědomostí  

-    při aplikaci vědomostí se dopouští drobných chyb  

-    s pomocí učitele řeší úlohy, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopustil  
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-    dělá podstatné chyby, nesnadno je odstraňuje  

-    praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele  

 Píle a zájem o učení:  

-    aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

-    učí se svědomitě  

-    k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů  

-    malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

-    pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné  

Opravné zkoušky:  

Žákovi, který je na konci 2. pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm 

nedostatečný, je umožněno vykonat opravné zkoušky. Žák koná opravné zkoušky nejpozději v 

posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Jejich průběh je písemně 

zaznamenán. Nemůže-li se žák dostavit pro nemoc doloženou lékařským potvrzením, umožní mu 

ředitel školy vykonání opravných zkoušek do 15. září. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve 

stanoveném termínu bez předložení dokladu o nemoci, je klasifikován stupněm nedostatečný. 

Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.  Žáci 1. - 5. ročníku opravné zkoušky nekonají.  

Klasifikace chování:  

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují. 

Rozhoduje o ní ředitel školy pro projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je 

dodržování pravidel chování během klasifikačního období. Pravidla chování žáka jsou stanovena 

řádem školy. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:  

Stupeň 1 (velmi dobré):  

Žák přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená řádem školy. Projevuje kladný vztah k ostatním 

lidem a chová se k nim podle zásad slušného chování. Aktivně přispívá k utváření příjemného 

pracovního prostředí. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.  

Stupeň 2 (uspokojivé):  

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování stanovenými řádem školy. Dopustil se 

závažného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Žák se nechová 

podle zásad slušného chování a nepřispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů. Je přístupný 

výchovnému působení.  

Stupeň 3 (neuspokojivé):  

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly chování stanovenými řádem školy i v rozporu 

s pravidly slušného chování. Žák záměrně narušuje pracovní prostředí i mezilidské vztahy. Dopustil 

se tak závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova a zdraví ostatních žáků. Nesnaží se 
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své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení. Nerespektuje udělená kázeňská 

opatření a dopouští se dalších závažných přestupků.  

Výchovná opatření:  

Třídní učitel zaznamenává udělení  pochvaly, popřípadě výchovného opatření do katalogového listu 

žáka.  

Pochvaly a jiná ocenění:  

Pochvalu nebo jiné ocenění může žákovi udělit třídní učitel nebo ředitel školy. Pochvala se uděluje 

za dlouhodobou úspěšnou školní práci, za dosažení výborných studijních výsledků a za reprezentaci 

školy. Pochvala se uděluje písemně na vysvědčení.  

Opatření k posílení kázně:  

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku. Udělení důtky 

neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy může žákovi pro projednání v pedagogické radě 

udělit důtku. Důvody udělení výchovného opatření jsou oznámeny prokazatelným způsobem 

zástupci žáka do 10 dnů ode dne udělení.  

Vysvědčení:  

Vysvědčení vyplní třídní učitel na předepsaném tiskopise. Na konci 1. pololetí vydává škola žákovi 

výpis vysvědčení nebo vysvědčení na předepsaném tiskopise za 1. pololetí a na konci 2. pololetí 

vysvědčení na předepsaném tiskopise. Vyplňování vysvědčení se provádí podle materiálu 

„Informace MŠMT ČR ze dne 15. června 2006 č. j. 25668/2005-22 k vyplňování vysvědčení na 

základních školách."  

Výstupní hodnocení žáka:  

Podle § 51, odst. (5) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) vydá škola žákovi v posledním roce plnění povinné školní 

docházky výstupní hodnocení. Výstupní hodnocení se vydává i žákům v 5., resp. 7. ročníku hlásícím 

se ke studiu na víceletá gymnázia.  

Právní normy upravující hodnocení a klasifikaci žáků ZŠ:  

-    Zákon č. 561/2004 Sb.  

-    Vyhláška č. 48/2005  

-    Vyhláška č. 15/2005  

-    Vyhláška č. 16/2005  
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