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Škola sdružuje:  
 
1. Mateřská škola, odloučené pracoviště se sídlem - Horní Suchá, Stavební 2/1226 
2. Základní škola, se sídlem  - Horní Suchá, Těrlická 969 
3. Školní družina, se sídlem   - Horní Suchá, Těrlická 969 
4. Školní jídelna,  se sídlem  - Horní Suchá, Těrlická 969 
 
Zřizovatel školy: Obec Horní Suchá,  Sportovní 3/2 
 telefon: 596425646 
 
Starosta:               Ing. Jan Lipner 
                                            telefon: 596425646 
 web: http://www.hornisucha.cz/  
 e-mail: starosta@hornisucha.cz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          razítko školy                                          podpis ředitele školy 
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  Motto:  Řekni mi a já zapomenu, 
     ukaž mi a já si pamatuji, 
        nech mne to udělat a já to pochopím. 
 
 
 

CO CHCEME ? 
 
 
 

Našim cílem je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného 

poznání, místo, kde se respektují individuální zvláštnosti každého 

dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo, vytvořit 

předpoklady pro plné začlenění mladého člověka do společnosti. 

Chceme vytvořit předpoklady pro dobré uplatnění našich žáků 

v různých pracovních oborech moderní evropské společnosti. 
 
 
 
 

Vize školy: 

 

 škola radostná pro děti 

 škola pohodová pro všechny 

 škola spolupracující s rodiči  

 škola,která  chce žákům zdůraznit domov   

 škola tvořivá s ohledem na osobnost žáka 

 škola evropská – pro všechny, kdo chtějí něco umět 

 škola pozitivně motivující pro celý život 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1. Poloha školy 

 
 

1.2. Základní údaje 

 
 

 
 
 

 
 
                                              
 
 
 

 
 

 

Poloha základní 
školy 
(žlutá šipka) 
 
Poloha mateřské 
školy 
(Stavební) 
 
Poloha  obecního 
úřadu 
(Sportovní) 
   
 
Škola leží 
v centru obce 
v blízkosti 
panelákového 
sídliště 
v nadmořské 
výšce 280 m.   

ul. Těrlická 

Školní družina 
     3 oddělení 

 
   součást školy 
         (kapacita 
          78 žáků) 

   

Zřizovatel 
obec Horní Suchá 

Budova školy byla     
postavena  
 v r. 1961  
Základní škola 
(kapacita 500 žáků) 

                

Třídy   
(přípravná třída, 

1.- 9. ročník) 

Učebny 
s odborným 
zaměřením 

 

Školní jídelna  
    součást školy       
(kapacita 600) 
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1.3. Dopravní dostupnost do školy 

 

 
 
 

 

1.4. Vybavenost školy  

Základní škola je velmi dobře vybavena. Došlo k zateplení budovy a střechy, výměně oken, byly 
namontovány venkovní žaluzie. U školy byl namontován vybudován venkovní výtah. Plynová kotelna 
prošla celkovou rekonstrukcí. Škola má k dispozici venkovní sportovní areál, který je dobře vybaven. 
Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, třídy mají nový úložný nábytek. V nich byla 
vyměněna podlahová krytina, třídy mají nastavitelné lavice a židle. Dochází k pravidelnému 
malování. 

autobus  

č. 13 

autobus ve 
směru Havířov-

Karviná 

8 min. 

4 min. 

 

ul. Stavební 

Název školy: 

Základní škola a mateřská škola, 
Horní Suchá, příspěvková 

organizace  

  Mateřská škola 
     (kapacita  120 dětí)   
 
Školní jídelna - 
výdejna 
             (kapacita 120) 

 ul. Stavební 
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Škola splňuje hygienické podmínky, došlo k úpravám toalet a umýváren i s ohledem na imobilní žáky. 
U vchodů do školy máme k ochraně žáků a majetku kamerový systém, v budově je zapojen 
bezpečnostní alarm. 
Vybavenost učebnicemi a pomůckami je velmi dobrá, dochází k pravidelné obměně a doplňování. 
Školní jídelna funguje od roku 1993. Zajišťuje zdravé a chutné stravování žáků i široké veřejnosti. 
Kromě obědů poskytuje žákům i dopolední svačiny. Je velmi dobře a moderně vybavena. 

       Školní družina má 3 oddělení, která jsou v budově školy.  
 

1.5. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je složen z pedagogů splňujících požadavky na odbornou způsobilost. Ve 
sboru vhodně spolupracují pedagogové s rozdílnou praxí.  
Na škole pracuje výchovný poradce, ICT koordinátor, metodik primární prevence. 
Pedagogové jsou pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů. Na 
škole pracují metodické orgány, které sjednocují práci, kontrolují výsledky, hledají nové 
způsoby a formy práce. 
Pedagogové mají nadále možnost dalšího vzdělávání a prohlubování své odbornosti. 

 

1.6. Projekty 

Škola se zapojuje do vybraných projektů EU, které bývají vyhlášené ministerstvem školství. 
Zapojili jsme se do projektu „Ovoce školám“ a „Mléko do škol“. 
Škola každoročně realizuje kulturně - vzdělávací projekty, exkurze, lyžařský kurz, školy 
v přírodě, kurzy plavání. Díky těmto aktivitám zlepšujeme vztah žáků k okolí, k obci a ke 
kulturním hodnotám. Zároveň tak zkvalitňujeme výuku ve škole. 

 

1.7. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po 
vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin, třídních schůzek, ve dnech 
otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost.  Rodiče jsou o činnosti školy informováni 
prostřednictvím úřední desky, webových stránek. Přehledné shrnutí školního roku je 
k dispozici ve výroční zprávě.  
Je rozvíjena nadále velmi dobrá spolupráce  se Sdružením rodičů r. s. Ve spolupráci je  
realizována řada úspěšných akcí.  
Úzce spolupracujeme s obecním úřadem. Spoluorganizujeme nebo se účastníme řady 
kulturních a sportovních akcí, které pořádá obecní úřad. 
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2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

2.1. Pojetí školního vzdělávacího programu 

Hlavní motto naší školy: „V Evropě se neztratíme“ vychází ze snahy připravit naše žáky pro 
život v moderní evropské společnosti, která se prudce mění a vyvíjí. Chceme, aby naši žáci 
dokázali vytvářet nové hodnoty. Chceme, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří najdou 
uplatnění na trhu práce. Dosažení těchto cílů vyžaduje využití nových výchovně 
vzdělávacích metod s ohledem na individuální přístup k žákům.  
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými 
vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se 
současně cítí bezpečně a spokojeně.  
 

2.2. Hlavní cíle, klíčové kompetence 

2.2.1. HLAVNÍ  CÍLE 

 Podporovat  získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu 
učení. 

 Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. 

 Vedení žáků k všestranné komunikaci. Vést žáky ke zvýšení jazykových znalostí. 
 Rozvíjet schopnost spolupráce a dovednosti zastávat různé role při práci 

v týmu. 

 Připravovat žáky k tomu, aby uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 

 Rozvíjet vnímavost k lidem, prostředí i k přírodě. 

 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 
odpovědný. 

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 

 Pomáhat žákům s profesní orientaci. 
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OSOBNOST 

 

 

Kompetence 
k učení 

 

Kompetence  

k řešení 
problémů 

 

 

Kompetence 
komunikativní 

 

Kompetence 

sociální a  

personální 

 

 

Kompetence  

občanské 

 

 

Kompetence 
pracovní 

2.2.2. KLÍČOVÉ KOMPETECE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění našich žáků. Klíčové kompetence se 
prolínají a lze je získat pouze jako výsledek celkového výchovně vzdělávacího 
procesu. Veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti ve škole povedou 
k osvojování klíčových kompetencí, což umožní naplnit hlavní cíle vzdělávacího 
programu. 

 

2.3. Hlavní kompetence 

Ve vzdělávacím programu je rozdělen proces vzdělávání na 3 období.  
 
1. období : 1. – 3. ročník  
2. období : 4. – 5. ročník 
3. období:  6. – 9. ročník 
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2.3.1. Kompetence k řešení problémů 

2.3.1.1. Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a 
pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a 
zkušenosti. 

 

I. období 

 žák rozpozná existenci problémů svých i druhých 

 při řešení problémů umí požádat o pomoc 

 rozlišuje problémy ve škole a mimo ni 

 uvědomuje si rozdíly v různých situacích a mezi různými lidmi 

II. období 

 žák hovoří o problémech svých i druhých 

 sám nebo s pomocí dané problémy řeší 

 řešení rozloží na jednotlivé kroky, které postupně realizuje 

 ověřený postup využívá při řešení podobných problémů 

III. období 

 žák upozorní na problém 

 problémovou situaci řeší samostatně, v případě neúspěchu ví, na 
koho se obrátit 

 řešení problémů se snaží dokončit 

 při řešení využívá vlastního úsudku a zkušeností 

 aplikuje vzniklé závěry na analogických příkladech 

 při řešení využívá metody analýzy a syntézy 

2.3.1.2. Žák vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, 
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti 
k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problémů. 

I. období 

 žák s pomocí učitele získává nové vědomosti a dovednosti 

 u sdělených informací vyhledává shodné, podobné a odlišné 
znaky 

 s dopomocí  (učitel, pracovní skupina) nachází různé varianty 
řešení 

 uvědomuje si, že výsledkem řešení může být neúspěch 

II. období 

 s dopomocí najde potřebné informace a nachází jejich shodné, 
podobné a odlišné znaky 

 dokáže třídit získané vědomosti 

 sám nebo s pomocí navrhne postup řešení 

 ověřený postup využívá při řešení podobných problémů 

 uvědomuje si možnost řešení problému více způsoby 
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 uvědomuje si, že nezdar není jeho osobním selháním, ale je 
motivací pro další práci 

III. období 

 vyhledává samostatně požadované informace a nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky 

 samostatně analyzuje získané dovednosti a vědomosti 

 objevuje různé varianty řešení 

 uvědomuje si existenci více způsobů řešení problémů 

 podle svých možností volí optimální cestu k vyřešení problémů 

 nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale hledá konečné řešení 

2.3.1.3. Žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při  
řešení problému logické, matematické a empirické postupy. 

I. období 

 žák si uvědomuje problém a pojmenuje ho 

 navazuje kontakt s okolím (učitelem, spolužáky, pracovní 
skupinou) 

 problém řeší s pomocí okolí 

 při řešení problémů se snaží být zodpovědný a pečlivý 

 k řešení využívá svých předchozích zkušeností 

II. období 

 žák si uvědomuje problém a nutnost jeho řešení 

 řeší jednoduché problémy samostatně, složitější s pomocí 

 sám nebo s pomocí rozhodne o nejvhodnějším způsobu řešení 

 v případě nejistoty požádá o pomoc nebo o radu 

 svůj postup konzultuje s okolím 

 k řešení využívá svých předchozích zkušeností a logického úsudku 

III. období 

 žák rozpozná problém a upozorní na nutnost jeho řešení 

 řeší ho samostatně nebo s pomocí kolektivu 

 umí se rozhodnout a zvolí nejvhodnější způsob řešení 

 při práci se snaží být vytrvalý a systematický 

 při řešení užívá již dříve použité algoritmy řešení, vymýšlí i nové 
postupy 

 řešení se snaží dokončit 
 

2.3.1.4. Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 
aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 
vlastní pokrok při zdolávání problémů. 

I. období 

 na správnost řešení je upozorněn vhodným způsobem 
(přiměřeným věku) 

 je schopen porovnat výsledek se vzorem 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

14 
 

 pod vedením učitele získá základní návyky k aplikaci osvědčených 
postupů při řešení problémových situací 

 za pomocí učitele se pokouší o zhodnocení vlastního pokroku 

II. období 

 umí najít ve svém řešení chybu (nebo je na ni upozorněn) a poučí 
se z ní 

 je schopen zkonzultovat správnost svých výsledků s řešením 

 za pomocí různých zdrojů (učitel, spolužák, učebnice, PC apod.) a 
s využitím vlastních zkušeností, aplikuje přijaté řešení v dalších 
situacích a tím si ověřuje správnost řešení 

 je schopen srovnat úroveň svých vědomostí, dovedností a 
návyků, které využívá při řešení problémů, s předchozím obdobím 

III. období  

 samostatně si ověří správnost svého řešení 

 porovnává své řešení s řešením ostatních 

 samostatně aplikuje postup řešení problémů na další podobné 
situace 

 samostatně nebo kolektivně řeší úkoly z praxe a běžného života 

 uvědomuje si vlastní schopnosti, kterými řeší problémové situace 
 

2.3.1.5. Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje 
si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 

I. období 

 poznává, rozlišuje a pojmenuje správná a nesprávná rozhodnutí 

 verbálně a nonverbálně reaguje na rozhodnutí okolí 

 reaguje na pochvalu a napomínání ostatních 

 získané poznatky a dovednosti využívá ke svému dalšímu rozvoji 

 poučí se z chyb 
 

II. období 

 přemýšlí o správnosti rozhodnutí 

 rozhoduje se sám i s pomocí okolí 

 přijímá zodpovědnost za vlastní rozhodnutí 

 uvědomuje si své jednání a promýšlí ho 

 vyhýbá se nesprávnému jednání 

III. období 

 rozhoduje se samostatně, případně vyhledá pomoc 

 svá rozhodnutí je schopen obhájit a zodpovídá za ně 

 promýšlí své jednání, zhodnotí ho a uvědomuje si jeho následky 

 je schopen uznat chybu a přijmout jiné řešení 

 vyvaruje se nesprávného jednání 
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2.3.2. Kompetence komunikativní 

2.3.2.1. Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 
se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

I. období 

 snaží se správně vyslovovat 

 bezpečně zvládá písmena 

 tvoří slova, opisuje věty 

 na otázky odpovídá obsahově správně 

 slovní  zásobu má přiměřenou věku 

II. období 

 správně vyslovuje většinu svých myšlenek v souvislých větných 
celcích 

 tvoří otázky a odpovědi samostatně 

 správně formuluje 

 snaží se o přesný slovní i písemný projev 

 slovní zásobu rozšiřuje četbou i poslechem 

III. období 

 své myšlenky vyjadřuje přesně, výstižně a v souvislostech 

 slovní i písemný projev je kultivovaný s bohatou slovní zásobou 

 ve svém ústním i písemném projevu dodržuje myšlenku a osnovu 

 slovní zásobu plynule používá a neustále obohacuje 

  

2.3.2.2. Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně na něj 
reaguje. 

I. období 

 zapojuje se do diskuse 

 rozlišuje správnou formu komunikace 

 učí se naslouchat 

II. období 

 v diskusi je aktivní 

 vyslechne názory druhých a vhodně na ně reaguje 

 volí vhodné výrazy a oslovení 

 při komunikaci dodržuje pravidla společenského chování 

III. období 

 do diskuse vnáší svůj názor 

 při obhajobě svého názoru argumentuje přiměřeným způsobem 

 obratně komunikuje podle prostředí a postavení druhých 

 dodržuje pravidla společenského chování ve škole i mimo ni 

 důstojně reprezentuje školu na veřejnosti 
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2.3.2.3. Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 
užívaných gest, zvuků a jiných informačních prostředků, přemýšlí o nich, 
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení 
do společenského dění. 

I. období 

 pracuje s textem a jinými materiály podle pokynů učitele 

 v komunikaci používá vhodná gesta a zvuky 

 ve skupině tvořivě doplňuje práci druhých 

II. období 

 ke zpracování úkolů přiměřených věku využívá odbornou 
literaturu pro děti 

 své práce sám doplňuje vhodným obrazovým materiálem 

 ve skupině pracuje uvědoměle pro dosažení zadaného cíle 

III. období 

 ke svému rozvoji využívá různé informační a komunikační 
prostředky 

 svůj mluvený projev doplňuje vhodným nonverbálním projevem 

 práci svou i ostatních přenáší do praktického života 

  

2.3.2.4. Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 
a účinnou komunikaci s okolním světem. 

I. období 

 zvládá jednoduché úkony při využití komunikačních prostředků a 
informační technologie 

 seznamuje se s novými formami těchto prostředků 

II. období 

 bezpečně zvládá jednoduché a používá i složitější úkoly 
v informační technologii 

 ovládá užití komunikačních prostředků jako způsob komunikace 
s okolním světem 

III. období 

 je samostatný při práci s informační technologii 

 ovládá a účinně a vyváženě využívá informační technologie a 
komunikační prostředky pro komunikaci se světem 

 využívá je pro získávání nových poznatků 

 chápe jejich význam a nutnost poznání 

2.3.2.5. Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními 
lidmi. 

I. období 

 své komunikativní schopnosti přiměřeně využívá 
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 nezneužívá je k ponížení druhých 

 rozvojem komunikativních dovedností dosahuje lepších výsledků 

II. období 

 získáváním komunikativních dovedností a schopností je aktivní 
v učení 

 pomáhá druhým při jejich získávání 

 dokáže upozornit na chybu přiměřenou formou 

 pomáhá chybu napravit 

 využívá lepších komunikativních dovedností a schopností k získání 
lepších studijních výsledků 

III. období 

 spolupracuje při práci s komunikační a informační technologii 

 druhým je nápomocný radou i praktickou pomocí 

 aktivně využívá získaných komunikativních dovedností a 
schopností k prezentaci své a školy 

 

2.3.3. Kompetence občanské 

2.3.3.1. 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. 

 

I. období 

 naslouchá druhým lidem a pozoruje jejich chování 

 seznamuje se s kladnými i zápornými vnitřními hodnotami 

 poznává různé životní situace a pravidla společenského chování 

 uvědomuje si, že za špatnost následuje trest 

 v případě potřeby přivolá pomoc dospělé osoby 

II. období 

 rozpozná kladné i záporné životní situace a vnitřní hodnoty 

 dodržuje pravidla slušného chování 

 uvědomuje si následky svého konání 

 spolupracuje a soužití s jinými 

 požádá o pomoc a umí ji poskytnout 

III. období 

 popíše a hodnotí různé životní situace a diskutuje o nich 

 charakterizuje a zjišťuje význam vnitřních hodnot vlastních i 
ostatních 

 vytváří kladné životní situace a přijímá kladné vnitřní hodnoty 

 vhodně reaguje na konkrétní situace 

 nese odpovědnost za následky svého chování 

 odmítá projevy násilí (kontaktuje linky tísňového volání) 
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2.3.3.2. Žák chápe základní principy na nichž spočívají zákony a společenské normy, 
je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni. 

I. období 

 seznamuje se školním řádem, snaží se chovat podle něj 

 dodržuje základní společenské normy (pozdrav, poděkování 
apod.) 

 je veden k plnění svých školních povinností 

 vytváří si pozitivní vztah ke škole, k učiteli a spolužákům 

 respektuje autoritu učitele 

 udržuje pořádek na svém místě 

II. období 

 dodržuje školní řád a společenské zásady chování 

 připravuje se na vyučování, udržuje pořádek ve svých věcech, na 
svém místě, ve třídě a škole 

 seznamuje se se základními lidskými právy a právy dítěte 

 seznamuje se se svými právy a povinnostmi 

 vytváří a dodržuje pozitivní vztahy k učitelům i spolužákům 

 nepoškozuje dobré jméno školy 

 nese následky za neplnění svých povinností, učí se zodpovědnosti 
 

III. období 

 spolupodílí se na tvoření pravidel pro soužití ve škole a dodržuje 
je 

 uvědomuje si spojitost plnění svých školních povinností 
s budoucím životem 

 adekvátně formuluje svůj názor 

 tvořivě přistupuje k plnění úkolů 

 buduje si pozitivní vztah ke škole a obci a reprezentuje je 

 zná svá práva a povinnosti a dokáže je obhájit 
 

 

2.3.3.3. Žák rozhoduje se odpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i 
v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 

I. období 

 seznamuje se se zásadami první pomoci 

 umí požádat o pomoc 

 podle pokynů používá ochranné prostředky pro danou situaci 

 trénuje se třídou chování za mimořádných situací 

 v krizových situacích se řídí a dbá na pokyny dospělých osob 

II. období 

 ovládá základy první pomoci a je schopen poskytnout pomoc 
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 dodržuje pravidla bezpečného chování ve škole, na ulici, v parku, 
na hřišti a v dopravních prostředcích 

 v případě potřeby používá adekvátní ochranné prostředky, dbá na 
své zdraví 

 rozpozná krizovou situaci, projevy šikany a umí přivolat pomoc 

III. období 

 poskytne účinnou pomoc podle svých možností 

 zvažuje rizika požadované pomoci 

 orientuje se v nabídce odborné pomoci (linka bezpečí, nadace 
Naše dítě apod.) 

 hledá nenásilné cesty k řešení konfliktů 

 chrání své zdraví a bere ohledy na zdraví jiných 

 nepoškozuje své zdraví návykovými látkami 

 dokáže se rozhodnout a za své rozhodnutí je zodpovědný 

 v krizových situacích se chová zodpovědně a jedná bez emocí 
 
 

2.3.3.4. Žák respektuje, chrání a ocení 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. 

I. období 

 seznamuje se s kulturními a historickými tradicemi obce 

 zná vybrané památky a historická díla 

 zná a navštěvuje místa, kde jsou k vidění umělecká díla (výstavy, 
divadlo apod.) 

 zapojuje se do kulturních a sportovních akcí školy a obce 

 pracuje v zájmových kroužcích 

II. období 

 učí se být hrdý na svůj národ, obec, stát, jeho historii, tradice 

 seznamuje se s památkami a osobnostmi regionu 

 reprezentuje školu v aktivitách, ve kterých vyniká 

 podílí se na kulturním životě školy a okolí 

 seznamuje se s našimi zvyky a tradicemi a zvyky a tradicemi jiných 
zemí 

III. období 

 snaží se chránit  kulturní a historické dědictví regionu a vlasti 

 pěstuje si smysl pro kulturu a tvořivost (kýč, vandalismus atd.) 

 vysvětlí a chápe význam umění pro člověka 

 vyhledává zajímavosti regionu 

 aktivně se v rámci svých možností účastní kulturních a 
sportovních aktivit 

 porovnává naše zvyky a tradice s jinými zeměmi 
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2.3.3.5. Žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

I. období 

 seznamuje se s pojmem životní prostředí a uvědomuje si, že je 
jeho součásti 

 poznává pravidla správného chování v přírodě, třídí odpad 

 zná základní hygienické návyky  

 podílí se na udržování čistoty svého bydliště, školy a pracovního 
prostředí 

 účastní se akcí třídy a školy zaměřených na ekologické činnosti a 
charitativní akce 

II. období 

 definuje životní prostředí, rozlišuje pozitivní a negativní vlivy na 
ně 

 dodržuje základní hygienické návyky, zná jejich význam pro zdraví 
člověka 

 chápe význam recyklace odpadu (Depos) 

 aktivně se zapojuje do školních ekologických aktivit 

 šetří přírodní zdroje, chápe nutnost využití alternativních zdrojů 

III. období 

 aktivně se zapojuje do projektu ochrany životního prostředí, sám 
se podílí na jejich tvorbě 

 používá přírodní materiály, zvažuje použití neekologických 
přípravků 

 rozlišuje návyky podle jejich vlivu na zdraví, škodlivým návykům 
se vyhýbá 

 zná přírodní podmínky regionu, uvědomuje si nebezpečí 
přírodních katastrof 

 zná a podporuje podle svých možností organizace zabývající se 
ochranou životního prostředí 

2.3.4. Kompetence sociální a pracovní 

2.3.4.1. Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 
vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role 
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

I. období 

 adaptuje se na školní prostředí 

 seznamuje se se spolužáky 

 spolupracuje ve dvojicích 

 dodržuje pravidla skupinové práce 

 raduje se z úspěchů svého i spolužáků 
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II. období 

 pracuje v menších i větších skupinách 

 podílí se na tvorbě pravidel skupinové práce 

 vytvořená pravidla dodržuje a řídí se jimi 

 formuluje třídní pravidla a dodržuje je 

III. období 

 aktivně a účinně pracuje ve skupinách 

 vytváří pravidla práce v týmu 

 pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 přijímá úlohu ve skupině a plní ji co nejzodpovědněji 

 iniciativně přistupuje k individuálním úkolům, které ovlivní 
výsledky skupinové práce 

 

2.3.4.2. Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 
požádá. 

I. období 

 dodržuje zdvořilostní návyky 

 vnímá pocity ostatních 

 rozlišuje autoritu od kamarádů 

 toleruje slabší žáky 

 spoluvytváří příjemnou atmosféru ve třídě na základě 
ohleduplnosti 

 pomáhá spolužákům 

 seznamuje se s projevy rasismu a šikany a vytváří si k nim 
odmítavý vztah 

II. období 

 respektuje názor druhých a obhajuje svůj 

 poskytne pomoc v rámci kolektivu 

 chová se podle zásad slušného chování 

 dokáže slušně požádat o radu i pomoc 

 otevřeně diskutuje ve skupině 

 využívá získané dovednosti k vytváření dobrých vztahů v kolektivu 

 netoleruje projevy rasismu a šikany 

 nezesměšňuje ostatní 

III. období 

 aktivně se zapojuje do kolektivní práce 

 zastává se slabších 

 je ohleduplný 

 svým vlastním chováním utváří příjemné klíma kolektivu 

 naslouchá ostatním 

 zajímá se o problémy spolužáků 
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 samostatně získané poznatky srozumitelně prezentuje ostatním 

 odmítavě se staví ke všemu, co narušuje dobré vztahy v kolektivu 

 upozorní na projevy rasismu a šikany 
 

2.3.4.3. Žák přispívá k diskusi v malé skupině i debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolů, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 
si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

I. období 

 překonává nesmělost a strach 

 zapojuje se do třídních a školních akcí 

 v případě potřeby požádá o pomoc 

 přijímá názory druhých 

II. období 

 diskutuje o svém i cizím názorů 

 využívá poznatky a zkušenosti své, ostatních spolužáků, 
vyučujících i rodiny 

 modeluje životní situace (třída, škola, domov) 

 snaží se poradit a poskytnout pomoc 

III. období 

 diskutuje a obhajuje svůj vlastní názor, své řešení a argumentuje 

 vyměňuje si názory s ostatními 

 umožní ostatním projevit svůj názor 

 přiznává vlastní chyby 

 prezentuje a obhajuje názor, i když se liší od názoru většiny 

 uplatňuje poznatky a zkušenosti jiných 

 poučí se z chyb svých i ostatních 

 chápe rozdíl mezi individuálním a skupinovým řešením 

 ochotně spolupracuje a dodržuje dohody 
 

2.3.4.4. Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný vývoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tyk, 
aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

I. období 

 ústně hodnotí svou práci i chování 

 dokáže přijmout připomínky kolektivu (učitele i žáků) 

 řeší s úspěchem úkoly přiměřené svému věku 

 zažije úspěch, pozvedne si sebevědomí 

II. období 

 zhodnotí své možnosti, schopnosti a dovednosti 

 rozlišuje své kladné a záporné stránky 

 poučí se z chyb, snaží se je neopakovat 
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 je zodpovědný za své vlastní výsledky 

III. období 

 posoudí svůj výkon a porovná ho s výkonem ostatních 

 nerezignuje při řešení obtížnějších úkolů 

 pociťuje sebeuspokojení ze zvládnutí úkolů, i když není hodnocen 
známkou 

 přijímá roli ve skupině a ztotožňuje se s ní 

 obhajuje své názory a jednání, je sebekritický 

 formulováním a prezentováním vlastních názorů si vytváří 
pozitivní představu o sobě samém 

 samostatně se rozhoduje pro správný postup a tím dosahuje 
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 spoluvytváří atmosféru ve skupině tak, aby slabší spolužáci získali 
pocit úspěchu a při pochvale skupiny i sebeuspokojení 

 

2.3.5. Kompetence k učení 

2.3.5.1. Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat 
se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. 

I. období 

 žák pracuje danými způsoby učení 

 při práci je veden učitelem 

 je veden k systematické práci 

 zapojuje se do mimoškolní činnosti 

II. období 

 s pomocí učitele volí vhodné formy učení 

 plánovitě a systematicky se připravuje na výuku 

 aktivně se zapojuje do mimoškolní činnosti 

 podle svých zájmů volí vhodné volitelné předměty 

III. období 

 samostatně volí vhodné způsoby a metody učení 

 organizuje a řídí vlastní učení 

 aktivně se zapojuje do mimoškolní činnosti směřovaných k jeho 
dalšímu rozvoji 

 volitelné předměty vybírá podle svého zájmů, potřeb a dalšího 
profesního vývoje 

 

2.3.5.2. Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě. 

I. období 

 žák získává nové informace v průběhu vyučovacího procesu 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

24 
 

 s pomocí učitele tyto informace třídí 

 využívá jednoduchých syntéz k propojení informací z různých 
oborů 

II. období 

 používá informace získané v průběhu dřívějšího učení 

 sám nebo s pomocí (učitel, pracovní skupina) vyhledává nové 
informace 

 propojuje poznatky z různých oborů a využívá je k dalšímu studiu 

III. období 

 samostatně používá dříve získané informace, vyhledává nové 

 získané informace správně třídí 

 efektivně využívá získané informace v procesu učení i praktickém 
životě 

  

2.3.5.3. Žák 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 matematické, 
společenské a kulturní jevy. 

I. období 

 rozezná základní termíny, znaky a symboly 

 správně je používá 

 uvádí věci a jevy do jednoduchých souvislostí 

II. období 

 rozezná základní termíny, znaky a symboly, pozná i některé 
obecné 

 správně je používá a propojuje 

 uvádí věci a jevy do souvislostí, jednoduše propojuje poznatky 
z různých oborů vzdělání 

III. období 

 rozezná a používá termíny, znaky a symboly 

 používá je samostatně, propojuje je a třídí 

 věci a jevy uvádí do vzájemných souvislostí 

 ze získaných poznatků vytváří širší celky 

 vytváří si svůj vlastní názor 
 

2.3.5.4. Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 

I. období 

 nové poznatky vnímá všemi smysly 

 podle návodu provede jednoduchá pozorování a experimenty 

 pracuje sám i v malé skupině 
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 získané výsledky porovnávají mezi sebou 

II. období 

 pozoruje a experimentuje podle návodu a to jednoduché i 
složitější práce 

 pracuje samostatně i v měnitelných skupinách 

 získané výsledky porovnává s výsledky jiných 

 kriticky posuzuje své výsledky, vidí chybu, poučí se z ní 

III.  období 

 pozoruje a experimentuje v zadaném úkolu formami a metodami 
práce, které si sám vhodně zvolí 

 je schopen pracovat zcela samostatně, organizovat práci a 
přijímat role ve skupině 

 získané výsledky kriticky porovnává, a to nejen své, ale i ostatních 

 hodnotí výsledky své práce a vyvozuje z nich závěry 

 uchovává výsledky své práce (archivuje) pro další použití 
 

2.3.5.5. Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení a diskutuje o nich. 

I. období 

 učí se pečlivosti a samostatnosti 

 hodnotí svou práci 

 posoudí vlastní pokrok 

 vybírá si vhodný (reálný) vzor 

 získává základní informace 

II. období 

 pečlivě a samostatně se připravuje 

 učí se zodpovědnosti 

 hodnotí svou práci a uvědomuje si své schopnosti a možnosti 

 konkretizuje problémy ve svém učení 

 samostatně tvoří podle návodu 

III. období 

 využívá dříve získané informace, třídí je od jednoduchých 
k složitějším a naopak 

 rozvíjí své schopnosti a možnosti 

 samostatně tvoří na základě vlastních schopností a možností 

 kriticky zhodnotí výsledky svého učení a snaží se nedostatky 
odstranit 

 pravidelně si plánuje další učení, vybírá k tomu efektivní a reálné 
cesty 
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2.3.6. Kompetence pracovní 

2.3.6.1. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 
pravidla, plní své povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové 
pracovní podmínky. 

I. období 

 žák používá správné pomůcky a materiál pro svou práci a neničí je 

 aktivně pracuje pod vedením učitele 

 po nácviku a s pomocí volí vhodné pomůcky, nástroje a materiál 

 na svém místě udržuje pořádek 

 dokončuje zadanou práci 

II. období 

 pracuje pod vedením učitele a podle návodu 

 s návodem si volí vhodný materiál, pomůcky, někdy i postup 

 ovládá jednoduché pracovní postupy 

 pracuje v měnitelných skupinách 

 provádí jednoduchá pozorování 

III. období 

 žák pracuje samostatně podle zadání 

 sám si vybírá pracovní postup, pomůcky i materiál (u složitějších 
prací nechá schválit) 

 provádí jednoduchá i složitější pozorování, měření a experimenty 

 zvládá i složitější pracovní postupy 

 pracuje s odbornou literaturou a vhodně ji používá 
 

2.3.6.2. Žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, 
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany 
kulturních a společenských hodnot. 

I. období 

 žák pracuje pečlivě a čistě 

 používá vhodný pracovní oděv 

 na svém místě udržuje pořádek 

 neničí práci jiných 

 při práci dodržuje bezpečnost práce 

 účastní se sběrových akcí 

II. období 

 pracuje pečlivě, svou práci se snaží dokončit 

 při práci využívá hospodárně přírodní zdroje a energii 

 používá vhodný pracovní oděv 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 zapojuje se do tvorby kulturního pracovního prostředí 

 používá materiál, pomůcky a nástroje přiměřené věku 
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 účastní se sběrových akcí a projekt 
 

III. období 

 pracuje s různými materiály, uvědoměle si vybírá ekologicky 
vhodný materiál 

 zvládá práci i se složitějšími pracovními nástroji 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
jednoduchou  první pomoc 

 aktivně vytváří a udržuje kulturní pracovní prostředí 

 při práci používá i složitější a náročnější nástroje a materiál 

 používá vhodný pracovní oděv 

 aktivně se účastní sběrových akcí školy, zapojuje se do projektů a 
sám se podílí na jejich tvorbě 

 

2.3.6.3. Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložené rozhodnutí o dalším vzdělání a profesním zaměření. 

I. období 

 žák pojmenuje různé pracovní profese 

 aktivně se pod vedením učitele zapojí do různých projektových 
činností 

II. období 

 rozliší pracovní profese podle jejich náplně 

 podle návodů vytváří jednoduché projekty 

 aktivně se účastní školních projektových činností 

III. období 

 chápe význam jednotlivých povolání pro společnost 

 rozlišuje profese podle různých požadavků na ně kladených 

 vhodně volí budoucí profesi na základě svých znalostí, zájmů a 
dovedností 

 samostatně vytváří podle zadání vlastní projekty, využívá k tomu 
znalosti a dovednosti získané v jiných oborech 

 

2.3.6.4. Žák orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 
podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko 
podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 

I. období 

 rozlišuje různé druhy informační a komunikační techniky 

 účastní se prezentace svých prací 

 je motivován pochvalou 

II. období 

 používá moderní informační techniku ke své práci 
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 prezentuje spolu s učitelem výsledky své práce 

 přijímá chválu i kritiku 

III. období 

 využívá moderní informační techniku ke své práci a dalšímu 
rozvoji 

 aktivně prezentuje výsledky své práce 

 přijímá chválu i kritiku a poučí se z nich 

 uvědomuje si možnost seberealizace na trhu práce 
 

2.4. Zaměření školy ve výchově a vzdělávání 

2.4.1. Škola je zaměřena na: 

 propojení mateřské a základní školy 

 výuku cizího jazyka od 1. ročníku 

 práci s moderními komunikačními  technologiemi 

 nabídku volitelných předmětů 

 vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky vyžadující některá podpůrná 
opatření 

 

2.4.2. Vycházíme z těchto zásad: 

 propojit přirozeně mateřskou a základní školu 

 klást  důraz na rovné vzdělání pro všechny 

 posílit výuku cizích jazyků 

 zaměřit se na propojení učení s praxí 

 využívat efektivní metody výuky 

 využívat komunikační a informační technologie 

 zaměřit se na žáky nadané, vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj nadání 

 integrovat žáky vyžadujících některá z podpůrných opatření 

 vést žáky ke zdravému životnímu stylu 
 

2.5. Priority školy  

Po vyhodnocení cílů, které si pedagogický sbor klade v oblasti realizace našeho ŠVP byly 
stanoveny následující priority ve výchově a vzdělávání na naší škole: 
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2.5.1. Individuální péče 

2.5.1.1. Realizace individuální péče: 

 
Úspěšná realizace individuální péče je možná pouze ve spolupráci s rodinou. Důležitou je spolupráce 
třídního učitele, výchovného poradce a metodika prevence. 
Důležitá je spolupráce s dalšími orgány: 

 spolupráce se sociálním odborem při Obecním úřadu Horní Suchá  

  spolupráce se sociálním odborem při Magistrátu města Havířov 

 Spolupráce s PPP a SPC 

 Spolupráce s Policií ČR 
 

2.5.1.2. Hlavní sledované cíle individuální péče: 

 objevení a podpora vloh, nadání 

 motivace  k učení 

  výsledky výchovy a vzdělávání 

 zkvalitnění spolupráce se zákonnými zástupci  

       Osobnost žáka 

Individuální péče 

Dobrá konverzační znalost cizích jazyků 

Znalosti práce s moderními technologiemi 

Rozvíjet různé oblasti nadání 

Vztah k životnímu prostředí 

Tělesná zdatnost 

Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

30 
 

2.5.2. Konverzační znalost  cizích jazyků 

 

 
 

2.5.3. Praktické používání komunikačních technologií 

   

 
 

2.5.4. Rozvoj různých oblastí nadání 

                                                                                       

Výuka cizích jazyků 

Výuka  probíhá od 

1. – 9. ročníku (navazuje na 
získané jazykové základy 

z MŠ) 

Zavedení druhého cizího 
jazyku od 7. ročníku 

(dvouhodinové dotace)  

Používání CJ v dalších 
vybraných předmětech  

Výuka práce  

práce na PC 

    Výuka  na PC probíhá v    
5.,6.,8  ročníku  

        v Informatice  

   Využívání výukových      
programů v dalších 

předmětech (I. i  
II.stupeň) 

Zájmová činnost 

Umění a 

kultura 

Člověk a 
svět 

práce 

Člověk a 
jeho 
svět 

Hudební 
výchova 

1.- 9. 
ročník 

Výtvarná 
výchova 

1.- 9. ročník 

Volitelné předměty 
6.- 9. ročník 

Zájmová činnost ve 

školní družině 

Sborový 
zpěv 

 

Tvořivé 
kreslení  Semináře, technické kreslení 

Pracovní činnosti  
1. –  5. ročník 

    Pracovní výchova 
     6 ., 7 . a 9. ročník 

Zájmová činnost ve škole  
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ŠVP je zaměřeno na všestrannou přípravu žáků a rozvoj jejich nadání. To vyžaduje 
vzájemné propojení několika vzdělávacích oblastí Směřuje k vytváření tvořivých, 
výtvarných a manuálních dovedností. 
 

2.5.5. Vztah k životnímu prostředí 

Zaměříme se v rámci tzv. environmentální výchovy na sledování ekosystémů 
(kulturní krajina, les, pole, vodní zdroje) v naší obci a okolí. Pozornost bude 
věnována  lidským aktivitám a problémům životního prostředí - doprava a životní 
prostředí, třídění odpadu, ochrana přírody.  

 
 

2.5.6. Tělesná zdatnost 

 
 

2.5.7. Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění 
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na 
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských 
službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným 
životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo 
na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 
Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, 
organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se 
projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v 
kolektivu. Podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně se poskytují na základě 
doporučení SPC a PPP. Pokud tito žáci dostanou doporučení, škola jim zajistí 
asistenta pedagoga. 
 

Tělesná výchova a sport 

Tělesná výchova 
    1.- 9. ročník 

Sportovní soutěže 
 

Sportovní činnost 

 ve ŠD 

Sportovní zájmová 

činnost 

Lyžařský výcvik   
(7. ročník) 

Plavecký výcvik 
(2. a 3. ročníky) 
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2.5.7.1. Podmínky pro tvorbu, realizaci a hodnocení PLPP žáků se                                           
speciálními vzdělávacími potřebami 

                         Za zpracování, realizaci a hodnocení Plánu pedagogické podpory 
zodpovídá třídní učitel. Pověřený školní poradenský pracovník 
seznámí zákonného zástupce žáka s Plánem pedagogické podpory, 
důvody jeho realizace a případným následným postupem. Třídní učitel 
ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů zajistí hodnocení Plánu 
pedagogické podpory maximálně za 3 měsíce od data jeho realizace. 

 
 

2.5.7.2. Podmínky pro tvorbu, realizaci a hodnocení IVP žáků se speciálními     
vzdělávacími potřebami 

                                                                  Za zpracování, realizaci a hodnocení Individuálního vzdělávacího 
plánu zodpovídá třídní učitel. Individuální vzdělávací plán je 
vypracován nejpozději do 1 měsíce od doručení doporučení školského 
poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve škole. Pověřený školní poradenský 
pracovník zajistí v nejkratším možném termínu informovaný souhlas 
zákonného zástupce žáka, seznámí jej s Individuálním vzdělávacím 
plánem a případným následným postupem. Třídní učitel ve spolupráci 
s vyučujícími ostatních předmětů zajistí hodnocení Individuálního 
vzdělávacího plánu dvakrát v průběhu školního roku, a to vždy 
k termínu pololetní klasifikace. 

 
 

2.5.7.3. Podmínky pro tvorbu, realizaci a hodnocení PLPP žáků nadaných a 
mimořádně nadaných 

Za zpracování, realizaci a hodnocení Plánu pedagogické podpory 
zodpovídá třídní učitel. Pověřený školní poradenský pracovník 
seznámí zákonného zástupce žáka s Plánem pedagogické podpory, 
důvody jeho realizace a případným následným postupem. Třídní učitel 
ve spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů zajistí hodnocení Plánu 
pedagogické podpory maximálně za 3 měsíce od data jeho realizace. 
 

 
2.5.7.4. Podmínky pro tvorbu, realizaci a hodnocení IVP žáků nadaných a 

mimořádně nadaných 
Za zpracování, realizaci a hodnocení Individuálního vzdělávacího plánu 
zodpovídá třídní učitel. Individuální vzdělávací plán je vypracován 
nejpozději do 1 měsíce od doručení doporučení školského 
poradenského zařízení pro vzdělávání nadaného nebo mimořádně 
nadaného žáka ve škole. Pověřený školní poradenský pracovník zajistí 
v nejkratším možném termínu informovaný souhlas zákonného 
zástupce žáka, seznámí jej s Individuálním vzdělávacím plánem a 
případným následným postupem. Třídní učitel ve spolupráci 
s vyučujícími ostatních předmětů zajistí hodnocení Individuálního 
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vzdělávacího plánu dvakrát v průběhu školního roku, a to vždy 
k termínu pololetní klasifikace. 
 

Formy práce 
 

 

2.5.8. Výuka motivací, vztah k praxi 

Budeme se snažit předkládat žákům informace a učivo v  přímých souvislostech 
s praktickým životem. Žák musí vědět nejen proč poznává nové skutečnosti a 
získává nové poznatky, ale musí také umět těchto znalosti a dovednosti v běžném 
životě využít.  

2.5.8.1. Žáky lze motivovat vhodným způsobem za předpokladů: 

 Motivace musí být zajímavá 

 Motivace musí být pochopitelná 

 Motivace musí vyjadřovat využitelnost v běžném životě 

 Motivace musí být aktuální 

2.5.8.2. Jak vtáhnout žáka do problematiky, motivovat ho a ukázat mu 
praktičnost poznatků. Co  využíváme  při seznamování žáků s probíraným 
tématem: 

 

Individuální  
vzdělávací 

plán 
(ve spolupráci 
se zákonnými 

zástupci) 

 

Úzká spolupráce 
TU, učitelů 
reedukace, 

spolupráce s VP, 
s ŠSP a s PPP 

 

Formy práce 

 

Volba 
nejvhodnějšího 

typu 
klasifikace 

 

Individuální 
náplň práce  
ve vybraných 
předmětech 

 Plán 
pedagogické 

podpory 

 

Reedukační 
skupiny vedené 
kvalifikovaným 

pedagogem 
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2.6. Poradenské služby ve škole  

Tyto služby zajišťují:  

 výchovný poradce  

 školní speciální pedagog 

 školní metodik prevence sociálně patologických jevů 

 třídní učitelé  

 vedení školy 

 speciální pedagogové 
 

Využíváme poznatky speciálních pedagogů, které na škole máme a doporučení odborných 
poradenských zařízení. 
 

2.6.1. Schéma poradenství a spolupráce na škole 

( naznačené schéma uvádí vzájemné vazby a interaktivní vztahy) 

 
Využití 

internetu 

 
Jak je to u 
nás doma 

 
Problémov

á výuka 

  
Naše 
okolí, 
obec 

 

Přednášk
a 

odborníka 

 
Výukové 
programy 

 

Exkurze 
   Výlety  

 
Tematický 

celek 

 
Projektov
á výuka 
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2.6.2. Kariérové poradenství 

Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové 
poradenství. Spolupracuje s poradenskými zařízeními, shromažďuje informační 
materiály o středním školství a trhu práce a prezentuje je. Organizuje ve 
spolupráci s vedením školy profesní vyšetření žáků PPP. Rozvoj žáků vzhledem 
k jejich profesnímu zaměření probíhá ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.                              

2.6.3. Prevence sociálně negativních jevů 

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem a na základě 
rozboru aktuální situace ve škole Preventivní strategii (dlouhodobá, dále jen PS) a 
Minimální preventivní program (roční plán, dále MPP) a koordinuje jejich 
realizaci. Každý vyučující zahrnuje témata MPP do časových a tematických plánů 
učiva v návaznosti na učební osnovy. Součástí prevence jsou i metody výuky – 
vstřícný vztah učitele a žáka, vedení dialogu se žáky, komunikace, celkové klima 
školy.  
Sleduje výskyt negativních jevů, při jejich výskytu metodik okamžitě kontaktuje 
zákonné zástupce, ve spolupráci s třídním učitelem navrhuje nápravu, nabízí 
konzultace.  
Metodik spolupracuje podle potřeby s oddělením péče o dítě a kurátory pro děti 
a mládež, případně dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně negativních 
jevů, využívá vybrané programy, organizuje besedy. 
 

 

Policie ČR 

Odbor sociální 
péče ŠKOLA 

- ředitel školy 
- výchovná poradkyně 
- metodik prevence 
- speciální pedagogové 

Soud ČR Úřad práce 

Pedagogicko-psychologická 
poradna a Speciální pedagogické 

centrum 

RODINA ŽÁK 

Střední vzdělávání 
  - různé typy škol 

Dětský lékař 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

36 
 

2.7. Výchovné a vzdělávací strategie 

K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: 
 
 

2.7.1. Klíčové kompetence                          

 

1. 

 

Kompetence 

k učení 

- 
umožnit žákům 

osvojit si strategii 
učení a motivovat 
je pro celoživotní 

učení 

Během výuky aktivizujeme žáky k práci různorodými metodami, vedeme je 
k samostatnosti a zodpovědnosti za své výsledky a k získání pozitivního 
vztahu k učení. Chceme, aby si žáci uvědomovali nutnost celoživotního 
vzdělávání a sebevzdělávání. 
Žáky vedeme, aby se učili  s porozuměním, uměli uvést věci do 
souvislostí, rozlišit důležité informace, využívat  informační a 
komunikační prostředky a technologie v různých předmětech a v praxi.  
Chceme, aby žáci byli schopni vzít v úvahu zkušenost. 
Žáky vedeme k rozvoji schopnosti abstraktního a logického  myšlení. Chceme 
je naučit, aby si organizovali svůj učební proces a vybírali si k tomu vhodné 
způsoby a metody. 
Žáky objektivně hodnotíme a vedeme je k sebehodnocení. Chceme, aby si 
žáci uvědomovali úspěchy a zaznamenávali své 
pokroky. Aby byli zodpovědní za svou domácí přípravu.                                                            

 

2. 

 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

- 
podněcovat žáky 

k tvořivému 
myšlení, 

logickému 
uvažování a 

k řešení problémů 

Žáci se učí postupně rozpoznávat a pochopit problém, jsou  
vedeni k samostatnému řešení problémů, experimentují pomocí pokusů 
a vzorových příkladů, nebojí se diskutovat a obhajovat své názory, 
nedrží se jednoho řešení.  
Žáky vedeme k třídění získaných informací a vhodným způsobem je 
motivujeme, aby je dokázali využívat při řešení problémových 
úloh v praktickém životě.  
Chceme, aby děti sebekriticky hodnotily svá řešení problémů, 
nenechaly se odradit  neúspěchem a vytrvale hledaly nejvhodnější řešení. 
Žáci se učí postupně chápat  souvislost mezi minulostí a přítomností,  
snaží se na získané informace nahlížet kriticky. Učíme je, aby 
vyjadřovali vlastní názor a vnímali hodnoty věcí kolem sebe. 
V průběhu školního roku žáky  aktivně zapojujeme podle jejich schopností a 
zájmů do soutěží, olympiád a projektů. 

 

3. 

 

Kompetence 

komunikativní 

- 
vést žáky 

k všestranné a 
účinné 

komunikaci 

Vedeme žáky ke správné komunikaci se spolužáky, s učiteli a  
ostatními dospělými ve škole i mimo ni. 
Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 
Pedagogy jsou žáci  vedeni ke vhodné verbální i neverbální komunikaci. 
Učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jejich  
obsahu a chceme, aby dokázali na ně reagovat, zapojovali se do 
diskuse.    
Chceme žáky naučit rozumět různým typům materiálů (textům,  
ilustracím), aby je dokázali tvořivě využívat pro svou potřebu. 
Vedeme žáky k prezentaci svých myšlenek a znalostí před kolektivem, 
veřejností, argumentaci přiměřeným způsobem, spoluprací s ostatními. 
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Názory své i ostatních kriticky zhodnotí.      
Pomáháme žákům orientovat se v moderních technologiích 
Komunikace, v encyklopediích, tabulkách, obrazových 
 materiálech, literatuře apod. Chceme, aby žáci o získaných 
 informacích tvořivě přemýšleli a  využívali je ke svému rozvoji. 
 

 

4. 

 

Kompetence 

sociální 

a personální 

Během výuky pracujeme se žáky ve skupině, kde vedeme žáky ke 
zvládnutí  a respektování pravidel  skupinové práce, k podílení se 
na vytváření příjemné pracovní atmosféry a zaujímání odmítavého postoje 
k negativním jevům. 
Podporujeme u našich žáků přátelské vztahy ve třídách, mezi třídami 
a při mimoškolních akcích i pěkné vztahy k žákům z jiných škol.     
Vedeme žáky k uvědomění si nutnosti spolupráce, vlastní 
zodpovědnosti a solidarity doprovázené pomocí k slabším. 
Učíme žáky spolupracovat na praktických příkladech,  ke schopnosti 
střídat své role při skupinové práci a umění využít své klady, ale opravovat i 
své nedostatky. 
Snaží se v co největší míře zapojit do práce v třídních i školních  kolektivech. 
Budujeme   pozitivní představu žáků o své osobě, což u nich vytvoří 
pocit sebedůvěry nutný pro jejich další rozvoj.      

 

5. 

 

Kompetence 

občanské 

Školní řád stanovuje základní rámec pravidel chování a přitom 
respektuje individuální rozdíly národnostních a kulturních menšin. 
Ve třídních kolektivech pak žáci možnost rozvést a stanovit přesněji 
pravidla chování. 
Vedeme žáky k odmítání jakékoli formy útlaku a násilí, vytváříme u nich 
základní povědomí  o právech a povinnostech dítěte ve škole i mimo ni.  
Zapojujeme žáky do vytváření kulturního prostředí ve svém okolí a 
vytváření dobrého klimatu školy. 
Žáky vedeme k tomu, aby chránili zdraví své i jiných, odmítali 
společensky škodlivé vlivy, dodržovali zásad zdravé životosprávy a hygieny. 
Žáci jsou vedeni k ekologickému myšlení a chování na základě 
poznatků získaných v rodině,  ve škole, v obci a svém okolí 
( environmentální výchova ). 

 

6. 

 

Kompetence 

pracovní 

Učíme žáky uvědoměle používat různé nástroje a materiály při     
praktických činnostech, dodržovat zásady bezpečnosti práce a hygieny. 
Seznamujeme je s novými materiály a pracovními postupy, které s sebou 
nese moderní doba. 
Vhodným výběrem volitelných předmětů a zájmových útvarů 
prohlubujeme  probíraná témata. K tomu  přispívají také netradiční formy 
výuky, jako exkurze, vědomostní soutěže, výlety, školy v přírodě apod. Žáci 
vytváří projekty.     
Usilujeme o to, aby žáci v obtížných situacích, nalézali nová řešení. 
Žáci jsou  dlouhodobě vedeni rodinou, vyučujícími a výchovným 
poradcem k volbě vhodného typu školy s ohledem na jejich 
zájem a schopnosti . V tom jim napomáhá i  objektivní sebehodnocení. Berou 
pak na sebe více zodpovědnosti za svá rozhodování. 
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2.7.2. Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata vyjadřují propojenost různých oblastí, aktuálních problémů 
současného světa, což se odráží ve vzájemných vztazích různých vzdělávacích 
oborů a musí být nezbytnou součástí základního vzdělání. 
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 
umožňují propojení vzdělávacích oborů. 

 
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

 

2.7.2.1. Osobnostní a sociální výchova 

V žákovi vidíme osobnost, která se postupně vyvíjí, přičemž je 
ovlivňována mnoha faktory. 
Jsou to právě průřezová témata, která tuto skutečnost odrážejí. Při 
bližším pohledu na jednotlivá průřezová témata vidíme, jak se tvaruje 
osobnost člověka a jeho postoje.  

2.7.2.2. Výchova demokratického občana 

Teprve potom si jedinec uvědomí své místo ve společnosti lidí a 
uvědomí si význam demokratických principů. 

2.7.2.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Logickým navázáním vývoje je pochopení, že vlastní společnost není 
izolovaná, ale je součástí širší společnosti lidí, kteří obývají tuto planetu. 

2.7.2.4. Multikulturní výchova 

Žáci začnou vnímat rozdíly mezi různými lidskými společenstvími a 
přijímat různorodé kultury a jejich pohledy na svět. 

2.7.2.5. Environmentální výchova 

Žáci jsou vedeni k pochopení složitosti vztahů člověka a životního 
prostředí, musí pochopit vlastní zodpovědnost a podíl na kvalitě 
přírody. 

2.7.2.6. Mediální výchova 

Zvládnutí složitostí moderního světa, které dotváří osobnostní vývoj. 
Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na 
chování jedince, na utváření jeho životního stylu. Pro naši školu je 
důležité nabídnout žákům základní poznatky a dovednosti týkající se 
mediální komunikace a práce s médii. 

 
Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy 
součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou 
uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů.  
Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat, 
jejich tematických okruhů a jejich naplňování v ročnících a v 
předmětech. 
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2.7.3. Průřezová témata – tabulka 

2.7.3.1. Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

 6. 7. 8. 9. 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Ov, Fy, Ze 
 

Ov, Fy, Ze 
 

Ov, Fy, Ch, Ze 
 

Ov, Fy, Ch, Ze 
 

Sebepoznání a 
sebepojetí 

Př Ov, Př 
Ov, VkZ, Vv ,Čj, 

Př 
Ov, VkZ, Vv, Čj, 

Př 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

Tv Tv, Ov Tv, Ov, VkZ Tv, Ov, VkZ 

Psychohygiena Ov, Tv, Hv, Vv Ov, Tv, Hv, Vv Ov, Tv, Hv, Vv Ov, Tv, Hv, Vv 

Kreativita Hv, Vv Čj, Hv, Vv Čj, Hv, Vv Čj, Hv, Vv 

 
Sociální rozvoj 

 6. 7. 8. 9. 

Poznávání lidí Ov, Hv Ov, Hv Hv, Lv Hv, Lv, D 

Mezilidské vztahy Ov Ov, Z Z, D, Hv Z 

Komunikace 
Vv, Hv, Tv, Čj, 

Fy, Př 
Vv, Hv, Tv, Jč, 

Vv, Tv, Čj, Ov, 
Ch, 

 
Vv, Tv, Čj, D 

Kooperace a 
kompetice 

M, Fy, Př, Ze Ze Ov, D D 

 
Morální rozvoj 

 6. 7. 8 9. 

Řešení problémů 
a rozhodovací 

dovednosti 
M M Ov, M M 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Inf, Hv D, Lv, Ov Hv, D, Lv Hv, Lv, D 

 
     

2.7.3.2. Výchova demokratického občana 

 6. 7. 8. 9. 

Občanská 
společnost a škola 

Lv, Hv, Vv, Tv, 
Ov 

Lv, Hv, Vv, Tv, 
Ov 

Lv, Hv, Vv, Tv, 
Ov 

Lv, Hv, Vv, Tv, 
Ov 

Občan, občanská 
společnost a stát 

Ov Ov, Z, Ov, Z, D Ov, Z 

Formy partipace 
občanů 

v politickém životě 
Ov, D Ov Ov Ov 

Principy 
demokracie jako 

formy vlády a 
D D D D, Ov, Z 
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způsobu 
rozhodování 

 

2.7.3.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 6. 7. 8. 9. 

Evropa a svět nás 
zajímá 

Aj, Hv Aj, Nj, Rj 
Z, Aj, Nj, sloh, 

Rj 
Aj, Nj, Z, sloh, 

Rj 

Objevujeme 
Evropu a svět 

Aj, Hv Aj, Nj, Rj 
Z, Aj, Nj, sloh, 

Rj, D 
Aj, Nj, Z, sloh, 

Rj, D 

Jsme Evropané Aj, Hv Aj, Nj, D, Rj 
Z, Aj, Nj, sloh, 

Rj 
Aj, Nj, Z, sloh 

 

2.7.3.4. Multikulturní výchova 

 6. 7. 8. 9. 

Kulturní diference 
Hv, Vv, Ov, Lv, 

Tv 
Tv Ov, Tv, VkZ Z, D, VkZ 

Lidské vztahy Ov, Lv, sloh 
Ov, Lv, 

sloh 
Lv, sloh, 

D 
D 

Etnický původ Ov, Lv Ov, Lv, Z D D,Z 

Multikulturalita Aj, Nj, Čj Aj, Nj, Čj Aj, Nj, Čj Aj, Nj, Čj 

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

Ov Ov Ov Ov 

 

2.7.3.5. Environmentální výchova 

 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy Př, Vv, Z, Pv Z, Př, Pv Z, Př, Vv, Př, Vv, Ze 

Základní 
podmínky života 

Př, Z, Pv Př, Pv, Z Z, Př, Pv, Ch Z, Př, Pv, Ch, F 

Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

Př, Z, Pv, Vv, Př, Z, Pv, Vv, Př, Z, Pv, VkZ Př, Z, Pv, VkZ 

Vztah člověka k 
prostředí 

Ov, Př Př Z, Př, VkZ Z, Př, VkZ 

 
 

2.7.3.6. Mediální výchova 

 6. 7. 8. 9. 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních činností 

Inf, Ov, sloh, Ov, sloh, Inf, Ov, sloh, 
Inf, Ov, 

sloh, 

Interpretace vztahů 
mediálních sdělení a 

reality 
Inf, sloh, Ov sloh, Ov Inf, sloh, Ov 

Inf, 
sloh, Ov 

Stavba mediálních Inf, sloh sloh Inf, sloh Inf, sloh 
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sdělení 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Lv, Hv, Vv Lv, Hv, Vv Lv, Hv, Vv 
Lv, Hv, 

Vv 

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

Inf, Čj Inf, Inf, 

Tvorba mediálního 
sdělení 

Inf  Inf Inf 

Práce v realizačním týmu Inf  Inf, Inf 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních činností 

Inf, Ov, sloh, Ov, sloh Inf, Ov, sloh 
Inf, Ov, 

sloh 

Interpretace vztahů 
mediálních sdělení a 

reality 
Inf, sloh, Ov sloh, Ov Inf, sloh, Ov 

Inf, 
sloh, Ov 

Stavba mediálních 
sdělení 

Inf, sloh sloh Inf, sloh Inf, sloh 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Lv, Hv, Vv Lv, Hv, Vv Lv, Hv, Vv 
Lv, Hv, 

Vv 

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

Inf, Čj Inf, Inf, 

Tvorba mediálního 
sdělení 

Inf  Inf Inf 

Práce v realizačním týmu Inf  Inf, Inf, 
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3. Učební plán 

3.1. Vzdělávací oblasti, vyučované předměty, učební plán - I. stupeň  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Případné posílení časové dotace vyučovacích předmětů je v tabulce graficky vyjádřeno  (+1). 

Vzdělávací oblasti 
Vyučované 
předměty 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 
Z toho  

disponabilní 
Celkem 

součet  
za 

oblast 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

7 7+1 7+1 7+1 7+1 4 39 
50 

Anglický jazyk  0+1 0+1 3 3 3 2 11 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5 25 25 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 0 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 0 6 

15 
Dopravní výchova   +1   1 1 

Přírodověda 0 0 0 2 1+1 1 4 

Vlastivěda 0 0 0 2 1+1 1 4 

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

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 0 5 

12 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 0 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 0 10 10 

Celková povinná  časová dotace 21 22 24 25 26 14 118 118 
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3.2. Vzdělávací oblasti, vyučované předměty, učební plán - II. stupeň (2015/2016) 

 
 
 
 

Vzdělávací oblast Vyučované předměty 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 
Z toho  

disponabilní 
Celkem 

součet  
 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 3+1 4+1 2 17 
35 Anglický jazyk 

Druhý cizí jazyk 
3 
0 

3 
+2 

3 
+2 

3 
+2 

0 
6 

12 
6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4 3+1 4 1 16 16 

 Finanční gramotnost 0 0 0 +1 1 1 1 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 0+1 0 1 0 1 2 2 

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

13 
Občanská výchova 1 1 1 1 0 4 

 Etická výchova 0 0 +1 0 1 1  

Člověk a příroda 

Fyzika 1 +1 2 2 1 1 7 

26 

Ochrana obyvatel 0 0 0 +1 1 1 

Chemie 0 0 2 2 0 4 

Přírodopis 2 1+1 1 1+1 2 7 

Zeměpis 2 2 2 +1 1 7 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 0 4 

10 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0 6 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2  0 8 

10 
Výchova ke zdraví 0 0 1 1 0 2 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 0 1 0 3 3 

Volitelné předměty Podle nabídky 0+2 0+2 0+1 0+1 6 6 6 

Celková povinná časová 
dotace 

 29 30 31 32 24 122 122 
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3.3. Možnosti volitelných předmětů: 

Volitelné předměty 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

Přírodovědný seminář 1 1 1 1 

Ochrana obyvatel 1 1 1 1 

Zeměpisný seminář 1 1 1 1 

Výtvarný seminář 1 1 1 1 

Technické kreslení 1 1 1 1 

Literární seminář 1 1 1 1 

Fyzikální seminář 1 1 1 1 

Anglická konverzace 1 1 1 1 

Dějepisný  seminář 1 1 1 1 

Etická výchova 1 1 1 1 

Matematický seminář 1 1 1 1 

Finanční gramotnost 1 1 1 1 

Technická výchova 1 1 1 1 

 
                                Volitelné předměty budou žákům nabídnuty dle jejich zájmů a dle možnosti školy. 
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3.4. Vzdělávací oblast a očekávané výstupy 

3.4.1. Jazyk a jazyková komunikace 

3.4.1.1. Český jazyk a literatura – I. období 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 

 komunikační a slohovou výchovou 

 čtením a literární výchovou 

 psaním 

 jazykovou výchovou 
 
V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi 
učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. 
 
Do vzdělávací oblasti jazyka českého patří tyto cíle: 

 

 rozumět spisovné řeči mluvené, čtené, psané 

 vyjadřovat srozumitelně myšlenky, klást důraz na slovní projev, 
psanou formou se vyjadřovat jen v jednoduchých větách 

 číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou a obsahem 

 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně 
ilustrací 

 číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit 
jejich myšlenky 

 vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka 

 při výuce mateřského jazyka je třeba stále pamatovat na to, že se 
v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o 
četbu, tedy že stojíme u zrodu budoucích čtenářů 

 svoji schopnost vyjadřovat se uplatňovat i v prvouce, matematice 
a dalších vyučovacích předmětech 

 Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, 
neboť se při něm žáci učí pozorovat jazykové a pravopisné jevy, 
rovněž je i srovnávat, třídit a zobecňovat. 

 Výuka jazyka českého má v 1. – 3. ročníku 8 hodinovou časovou 
dotaci.   

 Výuka probíhá ve třídě, někdy je doplněna o výuku v počítačové 
učebně. Učitel využívá dostupných nebo vlastních materiálů a 
metod. Žáci se podílejí na výstavbě hodiny, učí se pracovat 
s vlastními chybami. Značný význam má individuální přístup 
učitele k jednotlivým žákům. 
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3.4.1.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 žák rozvíjí kultivovaný ústní a písemný projev 

 vyjádří a formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu 

 dodrží etiku komunikace 

 komunikuje s přiměřenou a vhodnou asertivní komunikací 

 vnímá a rozumí různým typům textů, gest, zvuků  

 využije informační a komunikační prostředky pro kvalitní a 
účinnou komunikaci 

II. Kompetence k řešení problémů 

 žák  rozpozná problém svůj i druhých 

 hledá vhodné řešení vzniklého problému 

 ověří si prakticky správnost řešení problémů 

 vhodné řešení problému hledá v práci samostatné, skupinové 
nebo ve dvojicích  

 hledá příčinu a podstatu problému a zároveň jej neodradí 
případný neúspěch 

III. Kompetence k učení 

 žák reaguje s okamžitou zpětnou vazbou 

 vyhledá, třídí informace, které využije při dalším učení 

 vnímá nové poznatky všemi smysly 

IV. Kompetence občanské 

 rozliší dobro a zlo 

 seznámí se s pravidly společenského chování 

 chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka 

 seznámí se s historií a památkami obce 

 použije pojem životní prostředí 

V. Kompetence sociální a personální 

 žák spolupracuje ve dvojici nebo ve skupině 

 přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 spolupracuje s druhými při řešení úkolu 

VI. Kompetence pracovní 

 žák udrží na svém pracovním místě pořádek 

 dokončí zadané práce, pokud jsou v jeho možnostech 

 rozezná různé pracovní profese 

 prezentuje svoji práci 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 
Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 
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 komunikační a slohovou výchovou 

 čtením a literární výchovou 

 psaním 

 jazykovou výchovou 
 
V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi 
učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. 

 
Do vzdělávací oblasti jazyka českého patří tyto cíle: 

 

 rozumět spisovné řeči mluvené, čtené, psané 

 vyjadřovat srozumitelně myšlenky, klást důraz na slovní projev, 
psanou formou se vyjadřovat jen v jednoduchých větách 

 číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou a obsahem 

 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně 
ilustrací 

 číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit 
jejich myšlenky 

 vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka 

 při výuce mateřského jazyka je třeba stále pamatovat na to, že se 
v tomto období vytváří vztah žáků k literatuře a jejich zájem o 
četbu, tedy že stojíme u zrodu budoucích čtenářů 

 svoji schopnost vyjadřovat se uplatňovat i v prvouce, matematice 
a dalších vyučovacích předmětech 

 Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, 
neboť se při něm žáci učí pozorovat jazykové a pravopisné jevy, 
rovněž je i srovnávat, třídit a zobecňovat. 

 Výuka jazyka českého má v 1. – 3. ročníku 8 hodinovou časovou 
dotaci.   

 Výuka probíhá ve třídě, někdy je doplněna o výuku v počítačové 
učebně. Učitel využívá dostupných nebo vlastních materiálů a 
metod. Žáci se podílejí na výstavbě hodiny, učí se pracovat 
s vlastními chybami. Značný význam má individuální přístup 
učitele k jednotlivým žákům. 

3.4.1.3. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence komunikativní 

 žák rozvíjí kultivovaný ústní a písemný projev 

 vyjádří a formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu 

 dodrží etiku komunikace 

 komunikuje s přiměřenou a vhodnou asertivní komunikací 

 vnímá a rozumí různým typům textů, gest, zvuků  

 využije informační a komunikační prostředky pro kvalitní a 
účinnou komunikaci 
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II. Kompetence k řešení problémů 

 žák  rozpozná problém svůj i druhých 

 hledá vhodné řešení vzniklého problému 

 ověří si prakticky správnost řešení problémů 

 vhodné řešení problému hledá v práci samostatné, skupinové 
nebo ve dvojicích  

 hledá příčinu a podstatu problému a zároveň jej neodradí 
případný neúspěch 

III. Kompetence k učení 

 žák reaguje s okamžitou zpětnou vazbou 

 vyhledá, třídí informace, které využije při dalším učení 

 vnímá nové poznatky všemi smysly 

IV. Kompetence občanské 

 rozliší dobro a zlo 

 seznámí se s pravidly společenského chování 

 chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka 

 seznámí se s historií a památkami obce 

 použije pojem životní prostředí 

V. Kompetence sociální a personální 

 žák spolupracuje ve dvojici nebo ve skupině 

 přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 spolupracuje s druhými při řešení úkolu 

VI. Kompetence pracovní 

 žák udrží na svém pracovním místě pořádek 

 dokončí zadané práce, pokud jsou v jeho možnostech 

 rozezná různé pracovní profese 

 prezentuje svoji práci 
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Český jazyk 

1. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1. Jazyková výchova, psaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák:                                                                     
-  rozlišuje zvukovou a 
 grafickou podobu slova               
-  čtení slova na slabiky, 
 hlásky                                           
-  odlišuje dlouhé a krátké 
 samohlásky                                            
-  rozlišuje slova, věty                      
-  dodržuje a upevňuje 
 základní hygienické návyky 
 při psaní                                        
-  pozná významy slov, tvoří 
 opozita                                                    
-  doplňuje do věty správné 
 sloveso podle významu                    
-  čte s porozuměním                               
-  pracuje s hlasem                                     
-  čte psací písmo a dokáže 
 zapsat všechna písmena 
- tvoří slabiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák:                                         - 
 analyzuje samohlásky a 
 souhlásky na začátku, 
 uprostřed a na konci slova 
- pozná a čte malá a velká 
 písmena 
-  rozlišuje délku samohlásek 
-  vyznačuje slabiky ve slově 
-  správně sedí při psaní, má 
 volnou ruku, netlačí, 
 dodržuje tempo 
-  umí spočítat slova ve větě, 
 rozdělí slovo na slabiku a 
 hláskuje je  
- vysvětluje význam slova a 
 uvědomuje si jej 
- tvoří věty na daná slova 
 spočítá věty v textu                       
-  je schopen naslouchat a 
 něco si z příběhu 
 zapamatovat, 
 zapamatované vyjádří 
 mluveným, výtvarným nebo 
 pohybovým projevem  
 nebojí se vyjádřit a obhájit 
 svůj názor 
-  dodržuje interpunkční 
 znaménka 
- identifikuje písmena, 
slabiky, krátká slova 
 

 
- hlásky a písmena  
 a) samohlásky Aa, Oo, Ee, 
  Uu, Ii 
 b) souhlásky Mm, Ll, Ss, 
  Pp, Tt, Jj 
- slovo, slabika 
- uvolňovací cviky 
- čtení – otevřených, 
 zavřených slabik a slov 
- čtení slov trojslabičných 
- čtení krátkých vět 
- slova se skupinou 
 souhlásek na začátku i 
 uvnitř slova 
- slova s dvojhláskami 
- skupina dě, tě, ně 
- slabikotvorné r, l 
 skupina bě,pě,ně,mě 
- hry k rozvoji paměti, 
 pozornosti, představivosti, 
 k rozvíjení řeči, slovní 
 zásoby 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hv - zhudebňování říkadel, 
  rytmizace říkadel  
  spojených s vyvozením 
  nové hlásky 
Vv - malujeme ovoce,  
  zeleninu 
Prv - zahrada, pole na podzim 
Tv - cvičení na říkadla  
Hv - rytmizace říkadel  
  spojených  
  s uvolňovacími cviky 
Prv - rodina (mezilidské 
  vztahy, dělba práce 
  v rodině…) 
Vv - malujeme tátu, mámu 
Prv- roční období, změna 
  přírody 
Hv - koledy 
Vv - zima 
Pv - sázení fazole, hrachu 
Prv - povolání 
Prv - velikonoční tradice, 
  zvyky 
Hv - velikonoční říkadla –
  zhudebňování 
Tv - cvičení podle říkadel 
Vv  -  velikonoční tématika 
Pv -  výrobky mající vztah 
  k velikonocům 
Prv- léto 
Vv  -  těším se na prázdniny 
Hv  -  písničky o létě 

  



 

50 
 

Český jazyk 

1. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

2. Komunikační a slohová 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Literární výchova 

 žák:                                         - 
 dokončuje jednoduché 
věty,  vybírá z nabídky 
řešení                  - 
 respektuje základní 
 komunikační pravidla 
v rozhovoru                                
-  pečlivě vyslovuje slova a 
 předložkové vazby se 
 správným dýcháním a 
 přízvukem                                      
-  orientuje se na stránce, 
 v obrázkové osnově                 
-  čte s porozuměním 
- rozumí pokynům přiměřené 

složitosti 
- dbá na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné 
dýchání 

- zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 

 
 
žák:                                           - 
 umí naslouchat, 
 reprodukovat text podle 
 obrázkové osnovy                   
-  ovládá kratší báseň a 
 říkadla 
- pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkanky a 
dětské básně 

žák:                                         - 
 porozumí jednoduchým 
 mluveným pokynům a 
 dokáže je aplikovat                              
- dbá na správnou výslovnost,
 tempo řeči 
-  reprodukuje obsah 
 známých pohádek a 
 příběhů 
-  umí naslouchat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák:                                  
 - po přečtení, naslouchání 
 textu dokáže namalovat 
 vhodnou ilustraci, dokáže 
 v pohádce najít 
 představitele dobra a zla 
- najde jednoduché rýmy            
-  vyjadřuje své pocity 
 k přečtenému textu, 
 dramatizuje 

 
-  řádek, sloupec 
-  pojmy – nad, za, před, mezi, 
 vlevo, dole, vpravo, nahoře, 
uprostřed 
-  vyprávění – o obrázku, o   
 vlastním prožitku, o 
 přečteném textu, podle 
 obrázkové osnovy  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  přednes – říkadel, poslech 
 častých a vyprávěných 
 pohádek, hádanek;                    
 dramatizace jednotlivých 
 pohádek a příběhů 

-  kniha - časopis 
-  doplňující texty, 
 mimočítanková četba 

 
Tv  -  vlevo, vpravo 
Prv - naše škola, bezpečnost 
Pv - pořádek na lavici  
Hv -  rytmizace říkadel,                       
  zhudebňování říkadel 
Vv -  maluje vlastní prožitek 
Prv-  domácí zvířata, zvířata 
  v lese, ovoce – sad, 
  zelenina – zahrada 
Vv -  barvy podzimu 
Pv -  modelování ovoce, 
  zeleniny  
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hv -  rytmizace a  
  zhudebňování říkadel 
Tv -  říkadla doprovázená 
  pohybem 
Vv -  kreslíme pohádku,  
 příběh 
Pv -  modelujeme pohádkové 
  bytosti 
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Český jazyk 

2. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1. Jazyková úprava psaní 
 

žák:  
- rozliší větu, slovo, slabiku, 
 hlásku 
-  čte slova na hlásky, 
 rozlišuje samohlásky a 
 souhlásky 
-  odůvodňuje a píše 
 správně: i/y po tvrdých a 
 měkkých souhláskách, ů-ú                    
-  rozeznává větu a 
 jednoduché souvětí 
-  si uvědomuje pravopis 
 psaní vlastních jmen 
-  vyhledá ve větě podstatná 
 jména, slovesa 
-  správně píše slabiky, dě, 
 tě, ně, bě, pě, vě, mě 
-  se orientuje v souhláskách 
 znělých a neznělých 
-  píše správné tvary písmen 
 a číslic, správně spojuje 
 písmena a slabiky                      
-  kontroluje vlastní pís.
 projev                                        
-  porovnává významy slov, 
 slova opačného významu, 
 slova souřadná, nadřazená 
 a podřazená, vyhledává 
 slova příbuzná                                     
-  rozlišuje v textu druhy vět 
 podle postoje mluvčího 

žák:                                                                                 
- píše velké písmeno na 
 začátku věty 
- rozlišuje druhy vět a za 
 větou píše správné 
 znaménko 
- umí uspořádat slovosled ve 
 větě, dodržuje pořádek slov 
- odpovídá celou větou na 
 otázky                                     - 
zvládá opis a přepis krátkých 
 vět 
- aplikuje a rozlišuje krátké a 
 dlouhé samohlásky 
- orientace v rozdělení hlásek, 
 píše správně i/y po měkkých 
 a tvrdých souhláskách  
- používá spojovací výrazy, 
 spojuje dvojice slov 
spojkami  a, i 
- podstatná jména rozlišuje 
na  obecná a vlastní 
- rozlišuje podstatná jména a 
 slovesa 
- správně vyslovuje a píše 
 slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
 mě                                                 
- píše správně souhlásky 
 uprostřed a na konci slov 
 (znělé a neznělé)                                   
- porovnává významy slov 

 
- grafická podoba věty 
- jednoslabičná a neslabičná 
 slova 
- dělení hlásek  
- samohlásky krátké, dlouhé, 
 dvojhlásky, ú-ů 
- souhlásky tvrdé, měkké 
- věta jednoduchá a souvětí 
- vlastní jména osob, zvířat, 
 měst, vesnic, pohoří, řek 
- podstatná jména, slovesa, 
 seznámení s ostatními 
 slovesnými druhy 
- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, 
 mě 
- párové souhlásky                             
- opozita, slova nadřazená, 
 podřazená, příbuzná                          
- druhy vět 

 
Prv  -  stěhovaví ptáci                 
  rodina,rodiče 
  domácí zvířata 
   pravidla slušného 
   chování zdravení 
  roční doby 
  povolání 
Pv  -  květiny, sázení hrášku 
Hv  -  hudební nástroje, 
flétna   (dechový-
dřevěný) 
Vv  - dopravní prostředky 
Prv  - dopravní prostředky, 
  léčivé byliny, dopravní 
  výchova 
Hv  -  lidové písničky o  
  zvířatech, ročních 
  obdobích 
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Český jazyk 

2. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Komunikační a slohová 
výchova 

 
 

 
 
 

- rozlišuje všechna písmena 
malé a velké abecedy 

- rozeznává samohlásky 
(odlišuje jejich délku) a 
souhlásky 

- rozlišuje věty, slova, slabiky, 
hlásky  
 
žák:                                       
-  čte správně a plynule texty 
 přiměřeného rozsahu a 
 náročnosti 
-  přirozeně intonuje 
-  umí dokončit věty, souvětí 
-  reprodukuje obsah 
 jednoduchého vícekrát 
 přečteného textu                                                    
-  porozumí písemným nebo 
 mluveným pokynům 
 přiměřené složitosti                           
-  píše písmena a číslice – 

dodržuje správný poměr 
výšky písmen ve slově, 
velikost, sklon a správné 
tvary písmen 

-  spojuje písmena a slabiky 
-  opisuje a přepisuje krátké 

věty 

 
 
 
 
 
 
 
 
žák:                                      
 - rozumí čtenému, odpovídá 
 na otázky 
-  čte správně předložky se 
 slovem 
-  orientuje se v textu                 
-  dodržuje správné tvary 
 písmen a číslic 
-  uvědomuje si důležitost 
 doplněných informací 
-  se učí tvořit otázky    
-  vyslovuje věty se správným 
 dýcháním a přízvukem 
-  opravuje svoji nesprávnou 
 výslovnost, je-li na ni 
 upozorněn                                    
-  je schopen přiřadit text 
 k obrázkům     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- nácvik techniky čtení slov, 
 čtení obtížných slov 
 z tabulek, čtení slov z karet 
- psaní písmen a číslic 
- převádění slova z mluvené 
 do psané podoby, 
 dodržování správného 
 pořadí písmen a úplnost slov 
- tvoření vět a danými slovy 
- vyprávění podle obrázků 
 čtení textů délkou i 
obsahem  přístupným 
věku žáků 
- vyhledávání slov, určitých 
 myšlenek v přečteném textu 
- vyprávění o osobním 
 pozorování a příhodách ze 
 života                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv -  pozdrav, oslovení, 
  vykání, tykání, způsoby 
  poděkování, omluva 
Vv -  ilustrace k přečtenému 
  textu 
Pv -  modelování 
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Český jazyk 

2. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

3. Literární výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák:                                  
-  rozumí jednotlivým 
 literárním pojmům: básník, 
 spisovatel, čtenář, divadelní 
 představení, herec, film                       
-  čte a přednáší zpaměti ve 
 vhodném frázováním a 
 tempu literární texty 
 přiměřeného obsahu                                                   
-  vyjadřuje své pocity z 
 přečteného textu 
-  reprodukuje krátký text 

podle otázek a ilustrací - 
při poslechu pohádek a 
krátkých příběhů udržuje 
pozornost 

žák:                                        
-  dokáže se naučit zpaměti 
 podle vlastního výběru 
 několik básní 
-  vypráví pohádku podle 
 osnovy 

 
- spisovatel, básník, ilustrátor, 
 čtení dětských knih, 
 mimočítanková četba, 
 ilustrace ke knížce 
- spojení textu – ilustrace, 
 rozlišení dobra a zla, kladná 
 a záporná postava, 
 zážitkové čtení a 
 naslouchání 
- vyjadřování pocitů 
 z přečteného textu 

 
Hv -  zhudebnění říkadla 
Vv -  ilustrace k příběhu, 
  pohádce, verši, tvorba 
  obrázkové osnovy, 
  komiks 
Pv -  modelování hlavních 
  hrdinů 
Prv -  pravidla slušného 
  chování, základní formy 
  společenského styku, 
  prosba, poděkování 
Jč -  rozvíjení slovní zásoby, 
  hledání sloves, podst. 
  jmen, souvětí (např.: M 
  – o kolik více/méně je 
  ve větě podstatných   
          jmen než předložek) 
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Český jazyk 

3. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1. Jazyková výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Komunikační a slohová 
výchova 
 
 
 
 

žák:                                         - 
 rozliší větu, slovo, slabiku, 
 hlásku 
-  spojuje věty do jednodušších 
 souvětí vhodnými spojkami a 
 jinými spojovacími výrazy                                    
-  zná všechna písmena malé  a 
 velké abecedy 
-  odůvodňuje a píše správně 
 i/y ve v\jmenovaných slovech                  
-  odůvodňuje a píše správně 
 velká písmena ve vlastních 
 jménech 
-  rozlišuje slovní druhy 
 v základním tvaru                                      
-  užívá v mluveném projevu 
 správné gramatické tvary 
 podstatných jmen, 
 přídavných jmen a sloves 
-   píše velká písmena na začátku 

věty a ve vlastních jménech 
 
žák:                                                  - 
 čte plynule s porozuměním 
 texty přiměřeného rozsahu a 
 náročnosti                               - 
 zvládá základní orespondenci                                                      
-  tvoří na základě vlastních 
 zážitků krátký mluvený projev          
-  píše věcně i formálně správně 
 jednoduchá sdělení               
-  volí vhodné verbální i 
 neverbální prostředky řeči  

žák:                                       
-  určuje druhy vět ovládá 
 pravopis měkkých a  
 tvrdých slabik                                              
-  správně píše znělé a 
 neznělé souhlásky                             
-  určuje kořen jednoduchých 
 slov 
-  řadí slova podle abecedy     
-  rozumí významu slova                  
-  orientuje se v základních 
 mluvnických kategoriích                                     
-  určí podstatné jméno, 
 sloveso                                                                   
-  rozliší větu jednoduchou a 
 souvětí 
 
 
 
 
 
 
žák:                                              
-  rozumí písemným a 
 mluveným pokynům 
 přiměřené složitosti 
-  hledá informace podle 
 otázek 
-  třídí informace 
-  respektuje základní 
 komunikační pravidla 
 rozhovoru 
-  má vytvořenou slovní zásobu  

 
-  věta – druhy vět, slabiky: 
 dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, 
 tvrdé a měkké souhlásky, 
 pravopis ú-ů, spojky, věta 
 jednoduchá a souvětí 
-  párové souhlásky na konci i 
 uvnitř slov, slova stejného i 
 opačného významu, 
 předpona, přípona, kořen 
-  abeceda 
-  vyjmenovaná slova a slova 
 příbuzná 
-  podstatná jména – rod, 
 číslo, pádové otázky, 
 skloňování podstatných 
 jmen,  vlastní jména 
-  slovesa – osoba, číslo, čas                                                 
 
 
  
 
 
- reprodukce obsahu textu 
 přiměřeného věku 
 (přečteného i slyšeného) 
-  tvoření otázek, vyprávění 
 vlastních zážitků 
-  popis jednoduchého 
 předmětu, činnosti a děje, 
 výrazné čtení (po přípravě 
 s učitelem) krátkých 
 vypravování a básní 

 
Hv  -  lidové písně  
Prv  -  povolání, zdravení, 
  domácí zvířata, dětské 
  nemoci, léčivé byliny 
Vv  -  tématické kreslení 
M  -  slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Prv -  chování v různých 
  společenských  
  situacích (pozdrav, 
  omluva, přání, oslovení 
  apod.), rodina, zdraví – 
  ovoce, zvířata v lese 
Vv  -  Josef Lada – ilustrace 
  lidové tradice a zvyky 
Prv  -  roční doby, povolání 
Hv  -  zhudebňování říkadel, 
  básní 
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Český jazyk 

3. ročník/2 

 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Literární výchova 
 
 
 

 v běžných školních i 
mimoškolních situacích  

- čte s porozuměním 
jednoduché texty 

- převádí slova z mluvené do 
psané podoby 

- dodržuje správné pořadí 
písmen ve slově a jejich 
úplnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák:                                                                 
-  rozlišuje vyjadřování 
v próze  a ve verších, odlišuje 
 pohádku od ostatních 
 vyprávění 

   na odpovídající úrovni, 
 přiměřenou danému věku, 

  umožňující souvislé 
 vyjadřování 

-  požádá o informaci, podá 
 stručnou informaci                                           
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
žák:                                                         
-  pracuje tvořivě s literárním 
 textem podle pokynů 
učitele  a podle svých 
schopností 
-  rozumí jednoduchým 
 literárním pojmům: bajka, 
 povídka, pověst apod. 
-  vyjadřuje své pocity 
 z přečteného textu 

 -  čtení dětských knih, 
 (mimočítankové četby) 
  jméno autora, název knihy 
- čtení jako zdroj informací 
 (encyklopedie, knihy, 
 časopisy, internet) 
-  vyhledávání slov, výrazů, 
 vlastních jmen v přečteném 
 textu 
-  tiché čtení                                          
-  vymýšlení názvů pro části 
 povídek 
-  reprodukování naučných 
 textů nebo jejich částí 
-  vymýšlení pohádek 
 (příběhů) žáky 
-  psaní adresy, oslovení 
 
 
-  orientace v literárním textu, 
  hlavní myšlenky, 
 dramatizace 
-  žáci ústně formulují dojmy 
 z četby 

Pv - výroba přání, vánoční 
ozdoby 

Vv - vyjádření obrázkem, co 
žáka z knihy zaujalo, 
obrázková osnova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pv - modelování 
Jč -  hledání slovních druhů 
  v textu 
M  -  „o kolik více“ 
        „krát méně“ 
  Slovní úlohy 
Vv -  ilustrace 
Pv -  modelování 
Ps -  příběhy 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 
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3.4.1.4. Český jazyk a literatura – II. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 
vyspělosti žáků. Vybavuje ho takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se 
vyjadřovat a  uplatňovat získané vědomosti v praxi.  
Vzdělávací oblast ve 4.a 5. ročníku má komplexní charakter, ale pro 
přehlednost je tvořena následujícími celky:  

 komunikační a slohová výchova 

 čtení a literární výchova 

 jazyková výchova 
V komunikační a slohové výchově se žák učí vnímat a chápat různá jazyková 
sdělení, výstižně formulovat své myšlenky, pocity a prožitky, číst 
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 
přečteného nebo slyšeného textu. Komunikační dovednosti žáků vytváříme 
nejen v jazyce českém, ale ve všech vyučovacích předmětech. 
V literární výchově žák poznává prostřednictvím četby základní literární 
druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, vytvářet vlastní názor o 
přečteném díle. Postupně si rozvíjí základní čtenářské návyky i schopnosti 
interpretace literárního textu. Literární výchova má v něm rozvíjet city, 
rozpoznat dobro a zlo. 
V jazykové výchově žák získává vědomosti a dovednosti potřebné 
k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat 
jeho další formy. Cílem je vyjadřovat se přehledně a srozumitelně ústně i 
písemně a komunikovat s okolním světem. Jazyková výchova vede žáky 
k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem 
srozumitelného vyjadřování. 
Vyučovací předmět má ve 4. a 5. ročníku časovou dotaci sedm hodin týdně. 
Výuka probíhá nejčastěji ve třídách, někdy v počítačové učebně podle 
dostupných výukových programů. Obohacením výuky bývá návštěva 
knihovny, divadla i jiného kulturního vystoupení. 

3.4.1.5. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence komunikativní 

 rozvíjí své komunikativní dovednosti 

 diskutuje nad problémy, které mají souvislost s daným učivem, 
vyslechne názor druhých a reaguje na něj 

 použije vhodné učební pomůcky (slovníky, encyklopedie, obrazové 
materiály, tabule, přehledy, AUT) 

 pomůže slabším při získávání komunikativních dovedností 

 prezentuje výsledky své práce 
 

II.  

III. Kompetence k řešení problémů 

 hledá vhodné řešení problémů, jejich příčiny i důsledky 

 vyhledá pomocí moderní techniky informace a tyto třídí 

 hledá různé varianty řešení 
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 analogicky postupuje při řešení podobných problémů 

 uvědomí si zodpovědnost za své rozhodnutí 

 přizná chybu 
 

IV. Kompetence k učení 

 připravuje se na výuku systematicky 

 použije informace získané i z jiných oborů a efektivně je využije při 
učení i v praxi 

 své výsledky porovná s výsledky jiných a z chyb se dokáže poučit 

 zamýšlí se nad tím, jak své učení zlepšit 
     

V. Kompetence občanské 

 společně s učitelem vytvoří pravidla chování 

 užívá svá práva a plní povinnosti 

 řeší své chování v různých životních situacích 

 uplatní tradice naše i cizích zemí 

 účastní se kulturních soutěží ve škole (pěvecká, recitační) 
         

VI. Kompetence sociální a personální 

 pracuje ve skupině, v týmu 

 požádá o pomoc nebo ji poskytne 

 vytvoří příjemnou atmosféru v týmu 

 modeluje různé životní situace( pozitivní i negativní projevy chování) 

 kriticky zhodnotí práci všech členů týmu 
 

VII. Kompetence pracovní 

 pracuje podle návodu učitele 

 vytvoří si pracovní návyky a smysl pro povinnost 

 využije ke své práci informační techniku 

 seznámí se různými formami (film, beseda, text, internet, knihovna) s 
pracovními profesemi a váží si jich 

 zodpovídá za dodržování vlastních hygienických návyků 
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Český jazyk 
4. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Jazyková výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
-  porovnává významy slov, 
 zvláště slova stejného nebo 
 podobného významu a 
 slova vícevýznamová 
-  rozlišuje ve slově kořen, 
 část příponovou, 
 předponovou a koncovku  
-  píše správně i-y ve slovech 
 po obojetných souhláskách 
-  určuje slovní druhy 
 plnovýznamových slov a 
 využívá je v gramaticky 
 správných tvarech ve svém  
 mluveném projevu 
-  rozlišuje tvrdé, měkké a 

obojetné souhlásky a 
ovládá pravopis měkkých a 
tvrdých slabik - určuje 
samohlásky a souhlásky - 
seřadí slova podle abecedy 
- správně vyslovuje a píše 
slova se skupinami hlásek 
dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - 
správně vyslovuje a píše 
znělé a neznělé souhlásky 

 

žák: 
- bezpečně ovládá slova 
 jednoznačná,mnohoznačná
 s citovým zabarvením, 
 souznačná, protikladná a 
 hledá jejich užití 
-  tvoří správně slova pomocí 
 předpon a přípon, rozlišuje 
 příponu a koncovku 
-  píše správně bě- bje, vě- 
 vje, mě- mně, pě 
- ovládá psaní i/y- í/ý po 
 obojetných souhláskách 
-  dovede skloňovat 
 podstatná jména a u sloves 
 určuje osobu, číslo a čas 
-  tvoří slovesné tvary podle 
 zadání 
 
 
 

 
-  význam slov 
-  slova jednoznačná, 
 mnohoznačná, souznačná, 
 slovo nadřazené, 
 podřazené 
-  stavba slova 
-  vyjmenovaná slova 
-  vzory podstatných jmen 
-  tvoření slovesných tvarů 
 
 

 
Vl  -  ČR 
Př  - jmenný rejstřík  
  živočichů a rostlin 
Č  -  říkadla a pořekadla 
TV -  vycházka 
M  -  slovní úlohy  
Hv -  lidové písně 
Aj -  podstatná jména 
   anglicky 
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Český jazyk 
4. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2. Komunikační a slohová  
    výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 žák: 
-  čte s porozuměním 
 přiměřeně náročné  texty 
 potichu i nahlas 
-  rozlišuje podstatné a 
 okrajové informace v textu 
 vhodném pro daný věk, 
 podstatné informace 
 zaznamenává 
-  posuzuje úplnost či 
 neúplnost jednoduchého 
 sdělení 
-  reprodukuje obsah 
 přiměřeně složitého 
sdělení  a zapamatuje si z něj 
 podstatná fakta 
 neúplnost jednoduchého 
 sdělení 
-  reprodukuje obsah 
 přiměřeně složitého 
sdělení  a zapamatuje si z něj 
 podstatná fakta 
- v mluveném projevu volí 

správnou intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo řeči 

- popíše jednoduché 
předměty, činnosti a děje 

- opisuje a přepisuje 
jednoduché texty 

- píše čitelně a úpravně, 
dodržuje mezery mezi slovy 

žák: 
-  interpretuje čtený text 
-  rozlišuje spisovnou a 
 nespisovnou výslovnost 
-  sděluje svůj názor 
-  je schopen se domluvit 
 v běžných životních 
 situacích 
-  umí používat odpovídající 
 slovní zásobu k souvislému 
 vyjadřování 
-  vypráví jednoduchý příběh 
 podle přečtené předlohy, 
 dané osnovy nebo ilustrace 
- charakterizuje podstatné 
 znaky popisovaného 
 předmětu nebo děje 
 vyjadřování 
-  vypráví jednoduchý příběh 
 podle přečtené předlohy, 
 dané osnovy nebo ilustrace 
- charakterizuje podstatné 
 znaky popisovaného 
 předmětu nebo děje 
- dokáže zaznamenat 
 sluchem i písmem 
 informace 
-  třídí informace 
-  formuluje svá přání, 
 potřeby a stížnosti 
 

 
-  vyprávění 
-  sestavení osnovy 
-  popis předmětu, 
 jednoduché činnosti a děje 
-  článek do tisku 
-  formy společenského 
 styku: 
 adresa, dopis, zpráva, 
 oznámení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čtení textů 
Pv -  výroba předmětu 
Př -  pozorování, pokus 
Př, Vl - výpisky z odborného 
textu 
Vv -  hůlkové písmo,  
  zpracování pozvánek 
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Český jazyk 
4. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Literární výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ovládá hůlkové písmo - tvoří 
otázky a odpovídá na ně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
-  vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 
-  volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří 
vlastní literární text na dané 
téma 

- rozlišuje prózu a verše - 
rozlišuje pohádkové 
prostředí od reálného - 
ovládá tiché čtení a orientuje 
se ve čteném textu 

- čte krátké texty s 
porozuměním a reprodukuje 
je podle jednoduché osnovy 

 
 
 

-  vnímá a chápe různá 
 jazyková sdělení 
-  napíše správně a  
 přehledně jednoduchá 
 sdělení 
- ovládá psaní hůlkového 
 písma 
- dodržuje stanovenou  
 úpravu běžných 
 písemností 
 
žák: 
-  zaznamenává své 
 myšlenky o přečteném díle 
 do čtenářského deníku 
-  vyjadřuje vlastní názor na 
 jednání postav z textu 
-  uvědomuje si 
neslučitelnost 
 filmových situací s běžným 

 životem 
-  dokáže vyprávět zhlédnutý 
 filmový nebo divadelní 
 příběh  
-  vyhledává informace 
 v učebnicích, 
 encyklopediích, slovnících 
-  určuje v přečteném textu 
 hlavní postavy a jejich 
 vlastnosti 
-  třídí texty podle 
elementárních  literárních 
pojmů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  poslech literárních textů 
-  říkanky, analytické čtení, 
 prožitkové čtení 
-  čtení jako zdroj informací 
-  základní literární pojmy: 
   pohádky,pověsti, bajky, 
 povídky 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hv  -  rytmus veršů, říkanky 
  a jejich rytmizace 
Vl  -  pověsti, historická 
  období,práce s mapou 
Př  -  rostliny a živočichové 
Vv  -  výtvarné zpracování 
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Český jazyk 
5. ročník /1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně  Přesahy a vazby 

1. Jazyková výchova                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Komunikační a slohová 
výchova 

žák: 
- rozlišuje slova spisovná a 
 jejich nespisovné tvary 
- vyhledává základní 
 skladební dvojici a 
 v neúplné základní 
 skladební dvojici označuje 
 základ věty        
-  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 
-  pozná podstatná jména a 

slovesa 
-  dodržuje pořádek slov ve 

větě, pozná a určí druhy 
vět podle postoje 
mluvčího 

 
žák: 
- 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 
-  rozlišuje spisovnou a 
 nespisovnou výslovnost a 

 žák:  
-  rozlišuje spisovnou češtinu 
 od hovorové 
-  rozpozná nářečí  a 
 vulgarismy  
-  ovládá základy 
 morfologického pravopisu 
–  koncovky 
podstatných  jmen, 
přídavných jmen, 
 slovesný způsob 
-  používá neohebná slova 
-  určuje počet vět podle 
 počtu sloves 
-  rozlišuje mezi spojením vět 
 a větných členů 
-  orientuje se ve spojovacích 
 výrazech a podle potřeby 
je  vhodně obměňuje 
 
 
 
 
 
 
žák: 
-  vypráví vlastní zážitky 
-  souvisle, plynule a 
 srozumitelně se vyjadřuje 
-  dokonale ovládá pravidla 
 telefonického rozhovoru 
-  užívá vhodné verbální i 
 nonverbální  prostředky  
-  vytvoří dialog na základě 
 obrazového materiálu 
-  ovládá základní 
 komunikační pravidla, 
 zdvořilé vystupování 

 
-  zvuková stránka jazyka             
-  rozvoj slovní zásoby 
-  tvarosloví  
-  slovní druhy 
-  slova ohebná,neohebná 
-  skloňování, časování 
-  skladba 
-  shoda přísudku s 
 podmětem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  vypravování 
-  popis předmětu a 
 pracovního postupu 
-  líčení zážitků 
-  blahopřání, pozvánka, 
 dotazník, tiskopis 
 
 

 
Př  -  život v přírodě 
TV  -  povely 
VL  - mapa, vycházka 
Č  -  pohádkoví hrdinové 
M  -  slovní úlohy 
Hv  -  písně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ  - dramatizace, scénka 
Vv  -  správná úprava,  
  výtvarné pojetí 
Pč  -  zhotovení výrobku 
Hv  -  intonace 
Tv  -  tanec 
Čtení textů 
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Český jazyk 
5. ročník/2 

  

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vhodně ji využívá 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 
- vypráví vlastní zážitky, 

jednoduchý příběh podle 
přečtené předlohy nebo 
ilustrací a domluví se v 
běžných situacích 

- má odpovídající slovní 
zásobu k souvislému 
vyjadřování 

- píše správně a přehledně 
jednoduchá sdělení 

 

-  uvědomuje si sílu slova a 
 vizuálního vjemu 
-  v případě potřeby zanechá 
 vzkaz na záznamníku 
- používá základní 
 komunikační pravidla 
-  volí vhodná slova pro 
 popis 
-  posuzuje úplnost či 
 neúplnost jednoduchého 
 sdělení 
-  bezpečně ovládá 
 kultivovaný písemný 
projev 
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Český jazyk 
5. ročník/3 

 
 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně Přesahy a vazby 

3.Literární výchova 
 
 
 

žák: 
-  rozlišuje různé typy 
 uměleckých a 
 neuměleckých textů 
-  při jednoduchém rozboru 
 literárních textů používá 
 elementární literární pojmy 
- dramatizuje jednoduchý 

příběh 
- vypráví děj zhlédnutého 

filmového nebo 
divadelního představení 
podle daných otázek 

- určí v přečteném textu 
hlavní postavy a jejich 
vlastnosti 

žák:  
-  používá přirovnání 
-  dramatizuje přečtený text, 
 uvědomuje si odlišnost 
 dramatizace od literárního 
 textu 
-  formuluje vlastní názor o 
 přečteném díle 
-  přednese vhodný literární 
 text - reprodukuje volně 
 přečtený nebo slyšený text 
-  vyhledává informace  v  

encyklopediích 
 
 
 

 
-  zážitkové čtení a 
 naslouchání 
-  tvořivé činnosti 
s literárním  textem: 
přednes, volná  reprodukce, 
dramatizace,  vlastní 
výtvarný doprovod 
-  literární pojmy: 
  druhy, žánry 
  spisovatel, básník, čtenář 
  divadelní představení 
  herec, režisér 
 
 

 
Hv -  lidové písně 
Vv  -  vlastní  výtvarný  
  doprovod 
Vl  -  historická období 
Př, Vl- vyhledávání informací 
Inf  -  práce na PC a s  
  internetem 
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3.4.1.6. Český jazyk a literatura – III. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter. 
Pro svou  přehlednost je proto rozdělen do tří složek: 

 Jazyková výchova 

 Komunikační a slohová výchova 

 Literární výchova 
Při realizaci RVP se plynule navazuje na znalosti a vědomosti žáků získaných 
na 1.st. a ty se dále prohlubují ve všech složkách českého jazyka, které se ve 
výuce vzájemně prolínají. 
Hodinová dotace je v příslušných ročnících rozložena takto: 
6. - 7. ročník - 5 hodiny týdně 
8. - 9. ročník - 4 hodin týdně 
Výuka probíhá v kmenových třídách. Využívá se učebna výtvarné výchovy. 
Zde žáci využívají počítač k doplnění výuky, procvičování a lavici pouze pro 
jednoho. V učebně informatiky jsou využívány veškeré dostupné programy 
pro jazyk český, zároveň i internet s možností vyhledávání, shromažďování a 
třídění jednotlivých údajů. V této souvislosti jsou využívány krátkodobé i 
dlouhodobé projekty. Výjimečná je práce v terénu, zejména při Komunikační 
a slohové výchově. 
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k 
osvojování 
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další 
formy. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat 
ústně i písemně, komunikovat s okolním světem. 
V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjet vnímání a chápání 
různých jazykových sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, rozvíjet 
tvořivost a fantazii žáků. 
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární 
druhy, učí 
se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a 
formulovat vlastní názory o přečteném díle. Literární výchova má za cíl 
humanizaci žákovy osobnosti, rozvíjení jeho citů, pochopení mezilidských 
vztahů, rozpoznání dobra a zla, rozvoj estetického cítění, rozpoznání 
literárních hodnot od braků. Kromě literárních ukázek se žáci učí v základě 
chápat funkci divadla, filmu, televize a ostatních médií, orientovat se a 
vybírat si v nich z hlediska kvality a vlastního zájmu. 

 
 
 
 
 

3.4.1.7. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence k učení 

 používá vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, 
encyklopedie, tabule, gramatické přehledy) a audiovizuální techniku 

 využívá dostatek spolehlivých informačních zdrojů z učebnice, 
pracovních textů i internetu 
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 pravidelně používá jazykové příručky (pravidla, slovníky) 

 volí vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

II. Kompetence k řešení problémů 

 samostatně volí vhodné způsoby řešení daného problému  

 využívá vlastních zkušeností (např. získaných z četby a samostudia) a z 
vlastního úsudku 

 v modelové situaci využívá kreativitu k jejímu optimálnímu řešení 

 samostatně volí vhodné způsoby u přečtených textů 

 kriticky posuzuje jejich obsah, porovnává jevy, zjišťuje shody a 
odlišnosti, třídí podle hledisek a zobecnění 

III. Kompetence komunikativní 

 řečnická cvičení a slohové práce na dané téma zvládá v rámci svých 
možností a schopností 

 formuluje vlastní názor 

 využívá informační a komunikační technologii pro komunikaci s 
okolním světem 

IV. Kompetence sociální a personální 

 dodržuje a respektuje pravidla práce v týmu a při skupinové práci 
(organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta)  

 diskutuje o svých možnostech při řešení daného problému 

 respektuje názor druhých, dovede si z něj vzít poučení a nezesměšňuje 
ho  

V. Kompetence občanské 

 respektuje intelektové, sociální a etnické zvláštnosti  

 aktivně se zapojuje do kulturního dění účastí na kulturních akcích, 
popř. účastí na jejich organizování a účastí v soutěžích 

 

VI. Kompetence pracovní 

 rozvíjí si smysl pro povinnost přípravou na výuku, shromažďováním 
materiálů, prací na projektech 

 aktivně prezentuje výsledky své práce 

 ochotně přijímá kritiku i chválu a ze svých neúspěchů se poučí 
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Český jazyk 

6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Jazyková výchova 
 

žák: 
-  správně třídí slovní druhy, 
 tvoří spisovné tvary slov a 
 vědomě jich používá ve 
 vhodné komunikační 
 situaci 
 
 

žák: 
-  rozvíjí vztah k českému 
 jazyku v mluvené a 
 písemné podobě 
-  využívá práce s pravidly a 
 slovníky k tvoření tvarů, k 
 stupňování, skloňování, a 
 tvoření jmenných tvarů 
-  rozlišuje slovní druhy a 
 jejich pravopis 
-  opakuje mluvnické 
 kategorie 
-  dokáže určit podmiňovací 
 způsob přítomný, minulý a 
 slovesný čas 
-  orientuje se v základní 
 skladebné dvojici a shodě 
 podmětu s přísudkem 
-  třídí rozvíjející větné členy   
-  vyhledává,člení na dvě 
 části a graficky znázorňuje 
 souvětí 
-  využívá nejobvyklejších  
 spojovacích výrazů 
-  uvědomuje si   spisovnou a 
 nespisovnou výslovnost 
-  seznamuje se 
 s rozvrstvením národního 
 jazyka, jazykovědou a 
 jejími složkami 

 
tvarosloví  
-  podstatná jména 
-  přídavná jména 
-  zájmena 
-  číslovky 
-  slovesa 
skladba: 
-  větné členy 
-  věta jednoduchá 
-  souvětí 
zvuková stránka jazyka 

 
Lv  -  poezie, kouzelná 
  čísla, B. Němcová, 
  bajky 
Z  -  orientace na mapě, 
  Sluneční soustava 
Z, D -  Řecko, Slovensko 
Př  -  ChKU, národní parky, 
  druhy zvířat,  
  asimilace,  
  fotosyntéza, vodní 
  ptáci, mořští  
  živočichové, houby 
AJ, Nj - původ slov, pozdravy 
Vv  -  ilustrátoři, abstraktní 
  malířství 
D -   vývoj člověka 
F -   bouřka 
Z -   Vltava, Praha 
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Český jazyk 

6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2.Komunikační a slohová 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Literární výchova 

žák: 
- vhodně uspořádává text s 
 ohledem na jeho účel 
-  využívá poznatků o 
 jazykovém stylu ke 
 gramatické správnosti ve 
 vyjadřování 
 
 
 
 
 
 
žák: 
-  uceleně reprodukuje 
 přečtený text 
-  formuluje ústně i písemně 
 dojmy ze své četby, 
 návštěvy divadelního 
 nebo filmového 
 představení  
 

žák: 
-  umí vyplnit poštovní 
 poukázku a podací lístek 
-  rozlišuje vzkaz, inzerát, 
 objednávku, zprávu a 
 oznámení, SMS a e-mail 
-  využívá spisovný jazyk 
-  rozlišuje jednotlivé druhy 
-  využívá dějové 
 posloupnosti osnovy a 
 jazykových prostředků 
 
 
žák: 
-  rozvíjí lásku k vlasti a své 
 vlastenectví 
-  seznamuje se s kulturním 
 dědictvím, významnými 
 osobnostmi, lidovou 
 slovesností, zvyky a 
 tradicemi 
-  tvořivě pracuje s textem 
-  poznává základy teorie 
 literatury 
-  seznamuje se s naší i 
 světovou prózou 
-  vyhledává informace 
 v různých typech katalogů, 
 v knihovně i v dalších 
 informačních zdrojích 

 
-  vyplňování jednoduchých 
 tiskopisů 
-  jednoduché komunikační 
 žánry 
-  dopis úřední a osobní 
-  popis 
-  výtahy a výpisky 
-  vypravování 
 
 
 
 
 
-  můj domov 
-  za dobrodružstvím 
-  nevšední příběhy 
-  tvořivé činnosti 
s literárním  textem – 
přednes, volná  reprodukce, 
záznam  hlavních 
myšlenek,  dramatizace, 
vlastní  výtvarný doprovod 

 
Z  -  orientace na mapě, 
  Severní Amerika  
Ov  -  mimořádné situace 
F  -  telefon, fax, e-mail 
Vv  -  baroko, Kuks,  
  reprodukce obrazu 
D  -  Rudolf II., Habsburkové 
Lv, Vv - lidové zvyky 
Lv  -  epika 
 
 
 
 
Z  -  orientace na mapě, 
  Mississippi, buzola, 
  azimut 
Ov  -  Československo 
Hv  -  hymna, B.Smetana 
D  -  Přemyslovci  
Vv  -  Karlštejn, Národní 
  divadlo, ilustrace, film, 
  večerníčky 
Př  -  zvířata, flóra,psí  
  plemena 
D, Př - Achilova pata 
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Český jazyk 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Jazyková výchova 
 

žák: 
-  rozlišuje a příklady v textu 
 dokládá nejdůležitějšími 
 způsoby obohacování 
 slovní zásoby a zásady 
 tvoření českých slov 
-  rozlišuje významové 
 vztahy gramatických 
 jednotek ve větě a souvětí 
 
 

žák: 
-  rozvíjí pozitivní vztah 
 k mateřskému jazyku 
-  určuje věcný význam slov 
-  pracuje se SSČ 
-  vyhledává a využívá ve 
 větách vhodná slova 
-  využívá termínů z jiných 
 vyučovacích předmětů 
-  uvádí názvy osob, zvířat, 
 prostředků, dějů a vlastností 
-  vyhledává slova základová, 
 odvozená, slovotvorný 
 základ a prostředek 
-  rozlišuje různé způsoby 
 tvoření slov 
-  užívá složenin, zkratkových 
 slov, zkratek 
-  procvičuje slovní druhy, 
 pravopis, mluvnické 
 kategorie 
-  využívá zeslabování a 
 zesilování významu slov 
-  rozlišuje jednotlivé druhy 
-  určuje druhy a charakteristiky 
 jednotlivých vět 
-  vyhledává a určuje větné 
 členy, různé typy vět 
 hlavních a vedlejších 
-  nahrazuje větné členy větou 
 vedlejší 
-  využívá spojovací výrazy 
-  tvoří správné spisovné tvary 
-  procvičuje i/y  
-  ověřuje správný pravopis 

 
nauka o významu slov 
-  význam slova  
-  slova jednoznačná  
 a mnohoznačná  
-  slovo, sousloví, rčení 
-  synonyma a homonyma 
-  slova citově zabarvená 
-  odborné názvy 
 nauka o tvoření slov  
-  slovní zásoba a její  
 obohacování  
-  slovotvorba  
-  způsob tvoření slov  
-  odvozování podstatných 
 jmen, přídavných jmen, 
 sloves 
tvarosloví 
-  skloňování zájmena jenž 
-  slovesa 
-  rod 
-  příslovce  
-  předložky, spojky, částice, 
 citoslovce 
skladba 
-  druhy vět podle postoje 
 mluvčího  
-  věty dvojčlenné  
-  věty jednočlenné a větné 
 ekvivalenty  
-  podmět, přísudek  
-  ostatní větné členy  
-  skladba věty, druhy vv 
 pravopis 
 

 
Př  -  ptáci 
Z  -  tropy, subtropy,  
  pouště, orientace na 
  mapě, Afrika 
Ov  -  Deklarace práv dítěte, 
  verbální, neverbální 
  komunikace, zvyky a 
  tradice  
Lv  -  metafora, metonymie, 
  J.K.Tyl, K. Poláček 
Dopravní výchova  
D  -  Sámo, Avaři,  
  Frankové,  Šalamoun, 
  královna ze Sáby 
Hv  -  hudení skladatelé, 
  divadelní scény  
Aj,Nj - příslovce   
   
   
 
 
Z  -  orientace na mapě 
Lv  -  dialog, K. Čapek, J. 
  Hašek, L. da Vinci  
Vv  -  J. Trnka   
Inf  -  internet   
D, Vv - renesance,  
  humanismus 
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Český jazyk 

7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2. Komunikační a slohová 
výchova 

žák: 
-  využívá základy studijního 
 čtení – vyhledává klíčová 
 slova, formuluje hlavní 
 myšlenky textu, vytvoří 
 otázky a stručné 
 poznámky, výpisky nebo 
 výtah z přečteného textu 
-  uspořádá informace 
 v textu s ohledem na jeho 
 účel 
-  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 
 

žák: 
-  využívá vhodných 
 jazykových prostředků, 
 jednotlivých plánů popisu, 
 odborných názvů a osnovy 
-  pokouší se vystihnout 
 povahu člověka, jeho 
 zájmy a schopnosti 
-  hledá vhodné jazykové 
 prostředky  
-  uspořádává informace 
-  shrnuje hlavní myšlenky 
-  užívá administrativní styl 
-  využívá jazykové kultury 
 k správné formulaci 
-  tvořivě pracuje s textem 
-  pokouší se o vlastní 
 tvořivé psaní 
 

 
popis 
-  výrobku, uměleckého díla 
-  pracovní popis 
 charakteristika  
-  vnitřní a vnější 
 líčení - krajina 
 výtah z odborného textu 
 žádost 
 životopis 
-  vlastní, strukturovaný, 
 známé osobnosti 
 vypravování 
 

 
Ov -  verbální a neverbální 
  komunikace 
Lv -  přirovnání,  
  personifikace,  
  básnické vyjádření, 
  J.K.Tyl, dramatizace 
  textu 
Z -  oceánské proudy 
Inf  -  internet 
Hv  -  B.Smetana, K.Sabina 
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Český jazyk 

7. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

3.Literární výchova žák: 
- 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 
 

- žák: 
- seznamuje se 
s významnými osobnostmi a 
místy 
- konfrontuje minulost a 
přítomnost 
- srovnává obsah textu se 
známými údaji 
- využívá znalostí o 
pohádkách,  baladách, 
bajkách a příslovích 
- seznamuje se s deníkem a 
cestopisem  
- posuzuje soužití člověka a 
zvířete 
- konfrontuje vztahy v rodině 
- seznamuje se s novými 
druhy literatury  
- tvořivě pracuje s textem 
- vyhledává informace ve 
slovníčcích pojmů, pracuje s 
nimi 

 
- můj domov 
- bylo, nebylo 
- co nás zajímá 
- tvořivé činnosti s literárním 
textem – přednes, volná 
reprodukce, záznam hlavních 
myšlenek, dramatizace, 
vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod 
- základy literární teorie a 
historie – struktura a jazyk 
literárního díla, literatura 
umělecká a věcná 
- literární druhy a žánry- 
poezie, próza, drama, žánry 
lyrické, epické 

 
Jč - nářečí, slang, dopis  
Vv, Jč - vývoj písma, 
manuskripta   
Tv - olympijské hry  
Ov - bible, Starý a Nový 
zákon, rodina   
F- oheň, voda, vzduch  
Vv - ilustrace, grafický list, 
fotografie, kaligramy, 
filmové zpracování  
D, Z - zámořské objevy  
Př - plemena psů  
F - motory, práce  
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Český jazyk 

8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1.Jazyková výchova žák: 
- spisovně vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí slova 
- rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve 
frazémech 
- samostatně pracuje 
s Pravidly českého pravopisu, 
se Slovníkem spisovné 
češtiny, s dalšími slovníky a 
příručkami 
- v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 
 

žák: 
- rozvíjí vztah k českému 
jazyku v mluvené i psané 
podobě 
 - vnímá přejímání slov 
z cizích jazyků 
- využívá aktivní i pasivní 
slovní zásoby 
- uvádí vhodné příklady 
skloňování jmen cizího 
původu 
- doplňuje cizí jména vlastní 
- respektuje ochranu našeho 
kulturního dědictví 
- tvoří správné spisovné 
tvary 
- procvičuje i/y  
- ověřuje správný pravopis 
- využívá poznatků o jazyce 
ke gramaticky správnému 
psaní 
- porozumí různým typům 
textů a záznamů v souvětí 
 - pracuje s informacemi 

v souladu se zákony o 
duševním zdraví 
- uvědomuje si 
zodpovědnost za svá 
rozhodnutí 
- vnímá nejrůznější 
problémové situace 
 

 
- čtení s porozuměním, 
mluvení a rozhodování se na 
základě přečteného a 
vnímaného textu 
- obohacování slovní zásoby 
- rozlišení nejdůležitějších 
způsobů 
- přejímání slov z cizích 
jazyků, jejich pravopis a 
výslovnost 
tvarosloví 
- odchylky od skloňování 
cizích jmen vlastních 
- slovesný vid 
pravopis 
- shoda podmětu s 
přísudkem 
- i/y v koncovkách 
podstatných a přídavných 
jmen 
předpony s-, z-, vz-  
předložky s/se, z/ze  
skupiny bě/bje, pě,  
vě/vje, mě/mně  
skladba 
- věta jednoduchá a souvětí 
- druhy vedlejších a hlavních 
vět,SS a SP 
- interpunkce v souvětí 
- jazykové rozbory 

 
Lv - V+W, divadlo, film, 
divadelní hry, fantastická lit., 
ukázky z krásné lit. 
Př - mikroorganismus, 
nerosty 
Ov - vánoční zvyky, typy 
temperamentu, sociální 
skupiny, mimořádné 
události, lidská práva, naši 
prezidenti, zásady 
společenského chování, NP a 
CHKO - ochrana přírody, 
Ústava ČR, parlament,  
volební právo 
Z - nejvyšší hory světa, 
sopečná činnost, - ostrovy ve 
Středozemním moři, 
Antarktida, Chorvatsko, 
Bulharsko, Polsko 
Národní muzeum - expozice 
M - geometrické útvary 
D - řecké báje, Marie Terezie, 
Josef II. 
Všeobecné znalosti - 
Nobelova cena, Braillovo 
písmo, významní 
představitelé vědy 
Tv - Olympijské hry 
M - aritmetický průměr 
Rv - zdravá výživa, zdravý 
životní styl 
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Český jazyk 

8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

  - vhodně využívá spisovné 
češtiny vzhledem ke 
komunikačním záměrům 

obecné výklady o jazyce 
- indoevropské jazyky, 
praslovanština, 
staroslověnština 
- spisovná a hovorová 
čeština 
- současní lingvisté, 
jazykovědci 
- práce s chybou 

M - převody jednotek  
Ov, Rv - vztah mezi rodiči a 
Dětmi, PP 
Př - tučňáci 
Protidrogová prevence - 
drogy 
D, Lv - V. Havel 
Hv - W. A. Mozart, druhy 
hudby 
D - muzeum, galerie 
azbuka, latinka, Jan Hus 
porozumění mezi národy, 
Eifelova věž, Velká čínská zeď 
Jazykové chyby ve 
vyjadřování a textech médií 
Inf - počítačové pirátství, 
etika 
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Český jazyk 

8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2.Komunikační a slohová 
výchova 
 

žák: 
- odlišuje ve čteném nebo 
slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení 
- ověřuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním 
s dostupnými informačními 
zdroji 
- rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera 
 

žák: 
- rozpozná jazykové styly, 
slohové postupy a útvary 
- využívá základů studijního 
čtení 
- formuluje hlavní myšlenky 
textu 
- využívá jazykové prostředky 
- respektuje přesvědčení 
druhých lidí 
- pracuje s osnovou, na jejím 
základě sestaví text 
- rozvíjí sebedůvěru při 
ústním projevu 
- formuluje myšlenky a 
názory v logickém sledu 
- využívá znalostí v oblastech 
svého zájmu 
- využívá získaných poznatků 
k tvořivému psaní na základě 
svých dispozic 
- rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení 
- oceňuje zkušenosti druhých 
lidí 
- vyjadřuje vlastní postoj ke 
sdělovanému obsahu 
- vyhledává a třídí informace 
na základě jejich pochopení 
- pracuje s jazykovými 
příručkami 
- vytváří si pozitivní vztah k 
učení 
- hodnotí výsledky své práce 

 
výtah 
- odborný text a práce s ním 
charakteristika literární 
postavy 
- vnější a vnitřní, přímá a 
nepřímá 
výklad 
- mluvený a psaný 
líčení 
- umělecký popis 
- čtení a naslouchání 
úvaha 
 - odborná, umělecká, prosté 
uvažování,esej, citát 
souhrnné poučení o slohu 
- slohové útvary v literárních 
ukázkách 

 
Ov, Rv - evakuační zavazadlo 
Integrovaný záchranný 
systém 
Ov - humanitární pomoc, 
instituce OSN, Geenpeace 
Lv - V.Čtvrtek, J.R.Tolkien, 
J.Suchý, Saint-Exupery, 
J.W.Goethe, L.Aškenazy, 
V.Dyk 
Hv - E.Piaf 
D - J.Caesar 
F,Ch - významné osobnosti 
Z - regionální zajímavosti, 
počasí a podnebí 
Vv - J.Zrzavý 
F - I.Newton 
Tištěná mediální sdělení 
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Český jazyk 

8. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

3.Literární výchova žák: 
- tvoří vlastní literární text 
podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí 
základů literární teorie 
- rozlišuje literaturu 
hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 
- jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního 
díla 
- vlastními slovy interpretuje 
smysl díla 
- vyhledává informace 
v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 
 

žák: 
- seznamuje se s biografickou 
literaturou 
- využívá znalostí z jiných 
předmětů 
- srovnává historická fakta 
v eposech, tragédiích a 
pověstech  
- vyhledává a srovnává 
stejné náměty 
- respektuje přesvědčení 
druhých lidí 
- využívá poznatků z  lidové 
slovesnosti 
- čerpá poučení z jiných 
zdrojů a z různých literárních 
žánrů 
- shrnuje a zaznamenává 
základní informace 
- srovnává jiné literární 
kultury, žánry 
- pokouší se o vyjádření 
vlastního postoje  

 
- můj domov a svět 
- o bozích a lidech 
- ve službě Bohu, králi a    
dámě 
- vyšla hvězda nad Betlémem 
- sen, láska a smrt 
- šoa 
- čtu, čteš, čteme 
- tvořivé činnosti s literárním 
textem – přednes, volná 
reprodukce, záznam hlavních 
myšlenek, dramatizace, 
vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod 
- způsoby interpretace 
literárních a jiných děl 
- základy literární teorie a 
historie – struktura a jazyk 
literárního díla, literatura 
umělecká a věcná 
- literární druhy a žánry- 
poezie, próza, drama, žánry 
lyrické, epické, dramatické 
v proměnách času 

 
Hv - W.A.Mozart, A.Dvořák 
Vv - sochařství Řecka, 
grafické ilustrace, filmové 
zpracování, ilustrace, lidové 
a křesťanské tradice 
Jč - skloňování cizích jmen 
Z - Praha, Amerika, Afrika, 
Island, Německo, Španělsko, 
Francie, Irsko, Itálie, Řecko 
Hv - koledy 
Ov, D - holocaust, 2.sv. válka 
Př - plemena psů, 
květomluva 
Rv - Svátek matek, vztahy 
mezi lidmi  
Ov  - rodina, antisemitismus 
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Český jazyk 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1.Jazyková výchova žák: 
- využívá znalostí o jazykové 
normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle 
komunikační situace 
- rozlišuje spisovný jazyk, 
nářečí, obecnou češtinu a 
zdůvodní její využití 
- v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 
 

žák: 
- rozvíjí bohatou slovní 
zásobu 
- využívá slovní zásobu 
- uvědoměle pracuje se 
slovníky a využívá je 
- osvojuje si kultivovaný 
projev 
- čte text s porozuměním  
- zná významy slov 
-  dává věci, jevy a pojmy do 
vztahů 
- upřesňuje význam jednoho 
slova pomocí dalšího 
- využívá spisovného jazyka 
ke komunikaci 
- aplikuje poznatky v reálné 
situaci 
- rozumí složitějšímu sdělení 
- zná slova a jejich významy 
- chápe varianty  a správnost 
řešení 
 

 
slovní zásoba a význam slova 
- sousloví, slovo 
- rozvoj slovní zásoby, jádro 
slovní zásoby 
- významové vztahy mezi 
slovy 
- rozvrstvení slovní zásoby 
nauka o tvoření slov 
- stavba slova 
- odvozování, skládání, 
zkracování 
tvarosloví - slovní druhy 
skladba 
- stavba věty a souvětí 
- věty podle postoje 
mluvčího 
- věty dvojčlenné a 
jednočlenné, větné ekvivalenty 
- věta jednoduchá a souvětí 
- mluvnický zápor 
- skladební dvojice 
pravopis 
- lexikální, tvaroslovný, 
skladební 
- vlastní jména 
zvuková stránka jazyka 
- hlásky a hláskové skupiny 
- větný přízvuk a větná melodie 
obecné výklady o jazyce 
- projev mluvený a psaný 
- řeč a jazyk 
- slovanské jazyky 

 
Inf - ICQ 
Z - oceány, planety 
Pv, Př - ekologie, třídění 
odpadu  
F, Př, Z - elektrárny 
Aj, Nj - cizí jazyky 
Z, D - Kolumbus, orientace 
na mapě 
Ch - alkoholy 
Ch - valence, roztoky 
F- částicové složení látek 
Př, Z - ZOO 
Z - oceány, planety, 
Matternhorn, Sumatra,  
Golfský proud, Grónsko, 
Island, dešťové mraky 
M, Př - ekologie, výpočty 
M, F, Ch - znaky a značky   
Př - plankton, bio potraviny, 
CHKO, motýli, anorexie, 
fosilie 
Ov - práva dětí, OSN, 
předsudky, šikana, etiketa, 
společenské chování, 
integrovaný záchranný 
systém 
Ch - síra, skupenství hmoty 
Z - Golfský proud, Grónsko, 
Island, dešťové mraky,  
Nevada, Babiččino údolí,  
Říp 
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Český jazyk 

9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tvoří správné spisovné 
tvary 
- ověřuje správný pravopis 
- dbá na slovní přízvuk a 
větnou melodii 
- chápe jazyk jako svébytný 
historický jev 
- dorozumívá se kultivovaně 
a výstižně spisovnou 
češtinou 
 
 
 
 
 
 

- vývoj jazyka, útvary 
českého jazyka, jazykověda a 
její disciplíny  
- jazyková kultura 
- věta hlavní a vedlejší, řídící 
a závislá 
- souvětí souřadné a 
podřadné, druhy vedlejších 
vět 
- složité souvětí 
- řeč přímá a nepřímá 
- zvláštnosti větné stavby 
- pořádek slov v české větě 
pravopis 
- lexikální, tvaroslovný, 
skladební 
- vlastní jména 
zvuková stránka jazyka 
- hlásky a hláskové skupiny 
- větný přízvuk a větná 
melodie 
obecné výklady o jazyce 
- projev mluvený a psaný 
- řeč a jazyk 
- slovanské jazyky 
- vývoj jazyka, útvary 
českého jazyka 
- jazykověda a její disciplíny 
- jazyková kultura 
 

D - A. Veliký, J. Ceasear, J. 
Hus, Mnichovská dohoda, 
renesance, Diogenes 
M, Př - ekologie, výpočty 
M, F, Ch - znaky 
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Český jazyk 

9.ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2. Komunikační a slohová 
výchova 

 

žák: 
- rozpozná manipulativní 
komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj 
- v mluveném projevu 
připraveném i 
improvizovaném vhodně 
užívá verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních prostředků a 
řeči 
- zapojuje se do diskuse, řídí 
ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel 
dialogu 
- samostatně připraví a 
s oporou o text přednese 
referát 
- vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
- využívá poznatků o jazyce a 
stylu ke gramaticky i věcně 
správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo vlastnímu 
tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních 
zájmů 

žák: 
- vybírá informace z textu 
podle jejich účelu 
- rozvíjí sebedůvěru při 
ústním projevu  
- promyšleně vybírá vhodné 
jazykové prostředky 
- využívá studijního čtení 
- pracuje s osnovou, na jejím 
základě sestaví text 
- formuluje myšlenky a 
názory v logickém sledu 
- vhodně používá jazykové 
prostředky 
- využívá jazykové prostředky 
vypravování 
- pracuje s osnovou 
- oceňuje zkušenosti druhých 
lidí 
- vyjadřuje vlastní postoj ke 
sdělovanému obsahu 
- chápe potřebu efektivní 
spolupráce s druhými 
- vyhledává a třídí informace 
na základě jejich pochopení 
- pracuje s jazykovými 
příručkami 
- pracuje s osnovou, na jejím 
základě sestaví text 
- vytváří si pozitivní vztah 
k vlastní tvůrčí činnosti 
- hodnotí výsledky své práce 
 

 
výklad 
- znaky, osnova 
 
popis 
- pracovního postupu 
- uměleckého díla 
- subjektivně zabarvený 
popis 
 
charakteristika 
- přímá, nepřímá, osnova 
vypravování 
- reprodukovaný text 
- postupná dějová linie 
úvaha 
proslov 
diskuse 
fejeton 
- historie, cíl 
funkční styly 
- prostě sdělovací, odborný, 
administrativní, publicistický, 
umělecký, řečnický 
životopis 
dopis 
shrnutí učiva 
 

 
Př, Z - Afrika, nosorožci 
Př- herbář 
Vv - decoupage, krakelování 
D - Karel IV. 
Ov - rodina, volba povolání, 
mezilidské vztahy, prevence 
sociálně patologických jevů 
Vv - ilustrace, J. Saudek 
Lv - fantasy literatura, sci-fi, 
filmová tvorba 
Inf - média, internet 
D - W. Churchill 
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Český jazyk 

9. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
3. Literární výchova 

 
 
 
 
 
 
žák: 
- formuluje ústně i písemně 
dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového 
představení a názory na 
umělecké dílo 
- tvoří vlastní literární text 
podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí 
základů literární teorie 
- rozlišuje základní literární 
druhy a žánry, porovnává je i 
jejich funkci 
- uvede jejich výrazné 
představitele 

- pracuje s osnovou, na jejím 
základě sestaví text 
 - vytváří si pozitivní vztah 
k vlastní tvůrčí činnosti 
- hodnotí výsledky své práce 
 
žák: 
- rozvíjí své emocionální a 
estetické vnímání 
- individuálně prožívá 
slovesné umělecké dílo 
- srovnává historická fakta 
- seznamuje se kulturními 
odkazy literatury 
- pracuje s prameny různého 
zaměření 
- čerpá poučení z jiných 
literárních žánrů 
- formuluje dojmy z četby 

 
 
 
 
 
 
 
- můj domov a svět 
- za literárními památkami 
- krása je v pravdě 
- moderna 
- avantgarda 
- neklidné dvacáté století 
- čtu, čteš, čteme 
- způsoby interpretace 
literárních a jiných děl 
- základy literární teorie a 
historie – struktura a jazyk 
literárního díla, literatura 
umělecká a věcná 
- literární druhy a žánry- 
poezie, próza, drama, žánry 
lyrické, epické, dramatické 
v proměnách času 

 
 
 
 
 
 
 
D - A.V.Frič 
Z - indiáni, Praha, Paříž 
Vv - renesance, baroko, 
klasicismus, ilustrace, 
pohlednice, impresionismus, 
symbolismus, kubismus, 
surrealismus,dadaismus, 
koláž, grafika 
D - 1. a 2.sv. válka 
Inf - filmové umění 
Jč - přísloví 
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3.4.1.8. Anglický jazyk – I. a II. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Pro výuku anglického jazyka na nižším stupni zdůrazňujeme především 
budování pozitivního vztahu k novému učebnímu předmětu, poznávání cizí 
kultury, tradic a zvyklostí, a pochopení důležitosti osvojení si cizího jazyka pro 
další život a studium. Velmi důležitým cílem při výuce cizích jazyků na nižším 
stupni je především zaujmout žáka mladšího školního věku a poskytnout mu 
zábavnou formou vstup do cizího jazyka. Žáky motivujeme , poskytujeme jim 
motivující cvičení např. rozhovory, příběhy, cvičení zaměřená na pohyb tzv. 
Total Psychical Response, komiksy, hry, jednoduchá poslechová cvičení, 
básničky, písničky, kreslení, cvičení zaměřené na rukodělné aktivity a další, 
tedy poskytnout žákům různé formy smyslového poznání, zaměřování se od 
nonverbální komunikace až k jednoduchým rozhovorům, různé způsoby 
osvojování nových výrazů a jednotlivých slovíček, gramatických jevů a 
zautomatizování jednoduchých frází k běžnému používání a to nejen 
v komunikaci během hodiny anglického jazyka či ve škole.  

 
Výuka anglického jazyka probíhá již od 1. ročníku s jednohodinovou dotací, 
následuje výuka se stejnou dotací ve 2. ročníku, trojhodinová dotace ve 3. 
ročníku a ve 4. a 5. ročníku v počtu 4 hodin týdně. Výuka probíhá nejen ve 
třídách, ale také v odborných učebnách, někdy je doplněna o výuku 
v počítačové učebně. 

 

3.4.1.9. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 žák použije ke svému vyjadřování souvislý a kultivovaný projev jak 
v ústní, tak v písemné podobě 

 aktivně poslouchá a zapojí se do rozhovoru 

 přeloží jednoduché psané texty a pracuje s nimi 

 spolupracuje s ostatními 

 aktivně komunikuje v  kolektivu a drží se všech společenských pravidel 
komunikace 

 

II. Kompetence k řešení problémů 

  žák volí vhodné postupy při řešení úkolů analýzou dosavadních 
znalostí 

 

III. Kompetence k učení 

 osvojí si znalost cizího jazyka dlouhodobou prací                                     

 najde a třídí informace 

 systematicky použije naučené jazykové prostředky 

 posoudí pokrok vlastního učení na základě svého hodnocení  
 

IV. Kompetence občanské 
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 žák respektuje tradice a ostatní kulturní hodnoty 

 dodrží zdraví životní styl a pohyb 
 

V. Kompetence sociální a personální 

 žák se zapojí do skupin a práce ve dvojicích 

 chová se zdvořile, respektuje a toleruje druhé 

 efektivně spolupracuje s ostatními  
 

VI. Kompetence pracovní   

 zodpovědně a dle svých individuálních možností plní své povinnosti 

 hodnotí projekty ostatních a podloží svůj názor argumenty 

 popíše postup práce, vyzvedne klady své práce a kriticky se ohodnotí 

 vytvoří si pomůcky, které mu pomohou uchopit učivo více smysly a 
pochopit jej 
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Anglický jazyk 

1. ročník 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Receptivní, produktivní a 
interaktivní řečové 
dovednosti 

žák: 
- umí utvořit velice 
jednoduchou větu i otázku        
- rozumí jednoduchým 
pokynům a větám, adekvátně 
na ně reaguje                                    
- pochopí obsah a smysl věty 
jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace dvou 
osob s dostatkem času pro 
porozumění 

žák: 
- si většinu učiva osvojuje 
verbálně                                  - 
viděné předměty a obrázky 
pojmenuje                               - 
slyší jejich názvy                   - 
opakuje se správnou 
výslovností i sborově                                
- reaguje na otázku a ukazuje 
na předměty                            - 
pojmenuje předměty a 
obrázky                                                    
- dokáže říci základní 
informace o sobě, své rodině                                       
- písemný projev dle možností    
- nacvičuje čtení po poslechu 
slov, či krátkých vět                     
 

  
- pravidla komunikace 
v běžných každodenních 
situacích                                         
- pozdrav, poděkování, 
představování                                  
- jednoduchá sdělení                 
- pokyny učitele                                     
- tematické okruhy:                      
barvy, čísla, zvířata, ovoce, 
hračky, rodina, moje tvář/tělo 
narozeniny, svátky                    
- základní gramatické 
struktury a typy vět                                        
- otázka, odpověď, zápor          

                                              
M - poznávání čísel                  
Čj - rozšíření slovní zásoby                                       
Čj - grafomotorické cviky            
Čt - poznávání písmenek        
Prv - svátky a zvyky 
Hv - písničky, melodie ve 
větě, intonace       
Čj - básničky 
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Anglický jazyk 

2. ročník 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 

žák:  
- umí utvořit velice 
jednoduchou větu i otázku        
- rozumí jednoduchým 
pokynům a větám, adekvátně 
na ně reaguje                                    
- vnímá obsah a smysl věty 
jednoduché, pomalé a pečlivě 
vyslovované konverzace dvou 
osob s dostatkem času pro 
porozumění a reaguje                                
 
 
                                    
 
 
 
žák:                                                                                                                                                                     
- obměňuje krátké texty se 
zachováním smyslu 
- vyplní své základní údaje do 
formulářů    
 
žák:                                                                                                          
- aktivně se zapojí do 
jednoduché konverzace, 
pozdraví a rozloučí se 
s dospělým i kamarádem, 
poskytne požadovanou 
informaci                  

žák: 
- ovládá základní slovíčka 
k základním tématickým 
okruhům ( např.barvy, čísla, 
zvířata, oblečení, atd.) 
- osvojuje si učivo na základě 
poslechu a opakování  
- rozšiřuje své znalosti z 
1.ročníku 
- čte na základě poslechu, 
analyzuje text 
- dokáže přečíst elementární text 
 - rozlišuje mezi mluvenou a 
grafickou podobu jazyka 
- zná jednotlivé fonetické 
zvláštnosti jazyka 
 
žák:     
- píše formou opisování, 
doplňování, či přiřazuje slova 
k obrázkům 
  
 
žák: 
 - reaguje na otázky kladené 
učitelem, či spolužákem 
- táže se spolužáka či učitele 

 
- pravidla komunikace 
v běžných každodenních 
situacích                                     - 
pozdrav, poděkování, 
představování                            
- jednoduchá sdělení                 
adresa, blahopřání, pozdrav      
- pokyny učitele                                     
- tematické okruhy                       
barvy, čísla, zvířata, hračky, 
rodina, zařízení třídy, školní 
potřeby, byt, nábytek, vesmír 
a vesmírné objekty, zámek, 
hrad, moře a mořské příšery, 
hudba a hudební nástroje, 
lidské tělo, narozeniny, svátky                                 
- základní gramatické 
struktury a typy vět                                        
- otázka, odpověď, zápor            
- sloveso to be, have got, can  

 
Čj - rozšíření slovní zásoby        
Hv - melodie vět, intonace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M – poznávání čísel, 
zjednodušené sčítání a 
odčítání        
Prv - části dne, vesmír, 
smysly, orientace, svátky a 
zvyky                          
Čj - psaní, čtení, rozšíření 
slovní zásoby                     
Vv - projekty                            
Hv - zpěv, rytmizace říkadel, 
básní  
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Anglický jazyk 

3. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby 

1.Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 

žák:                                           - 
vyslovuje a čte foneticky správně 
v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby 
- rozlišuje grafickou a mluvenou 
podobu slova          - posuzuje 
správnost svého čtení, psaní a 
mluveného projevu 
- vnímá a reaguje na gramatické 
zvláštnosti jazyka 
- reaguje na pokyny učitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- sestaví gramaticky a formálně 
správně jednoduché písemné 
sdělení, krátký text a odpověď na 
sdělení 
- vyplní své základní údaje do 
formuláře  
 

žák:                                                 
- umí pozdravit několika 
způsoby                                - 
umí se představit a sdělit 
základní informace o sobě          
- plní úkoly zadané anglicky a 
adekvátně na ně reaguje        - 
odpovídá na otázky, počítá do 
12, umí označit základní 
barvy, názvy zvířat atd.                          
- používá slovní zásobu 
získanou z minulého               
- vnímá zvláštnosti jazyka, 
poukazuje na různé jevy 
- přečte foneticky správně 
text a přeloží jej 
 rozumí obsahu textu a 
reprodukuje jej svými 
vlastními slovy   
- ke komunikaci využívá 
písemný projev  
 
 
 
 
žák: 
- ptá se na předměty kolem sebe, 
odpoví, žádá a odpoví na žádost  
- ptá se na barvy                     - 
ptá se na věk a odpoví 
- určí a pojmenuje domácí 
zvířata, odhaduje a ptá se na 
správnost, určuje zvířata 
podle velikosti a barvy 

 
- pravidla komunikace 
v běžných každodenních 
situacích                                    - 
pozdrav, poděkování, 
představování                            - 
jednoduchá sdělení                 
adresa, blahopřání, pozdrav, 
pokyny učitele                                     
- tematické okruhy                  
barvy, čísla, zvířata, pocity a 
nálady, vzhled člověka a lidské 
tělo, rodina, zařízení třídy, 
školní potřeby, oblékání, 
nakupování, narozeniny, svátky                      
- slovní zásoba a tvoření slov  
synonyma, antonyma, význam 
slov v kontextu 
- základní gramatické struktury 
a typy vět 
 - otázka, odpověď, zápor  
sloveso to be, have got, can 
- základy lexikálního principu 
pravopisu slov  

 
Čj - rozšíření slovní zásoby        
Hv - melodie vět, intonace 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj - synonyma, antonyma, 
význam slov v kontextu                  
M – poznávání čísel, 
zjednodušené sčítání a 
odčítání        
5 vyuč.h./týden, integrace 10-
15 min týdně 
 



 

84 
 

Anglický jazyk 

3. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 

 
 

- reprodukuje ústně i písemně 
obsah přiměřeně obtížného 
textu a jednoduché 
konverzace  
- obměňuje krátké texty se 
zachováním smyslu 
 
 
žák:                                                                                           
- aktivně se zapojuje do 
jednoduché konverzace 
s kamarádem či učitelem 
- poskytuje požadovanou 
informaci 

- vyjadřuje pocity a nálady, 
mluví i o pocitech jiných lidí 
- popisuje vzhled člověka, 
popis lidského těla  
 
 
 
 
 
- mluví o členech své rodiny 
- diskutuje o nákupech, 
oblečení, táže se, zdali 
někomu nějaká věc patří 
- vyvolává diskuse na určité 
společenské téma 
 

 
 
 
 

Prv - zeměpisné reálie, zvířata 
a jejich prostředí, člověk – 
lidské tělo, Vánoce, 
Velikonoce Tv - zdravý životní 
styl, sporty 
Pč - vlastní výrobky dětí dle 
tematických okruhů                    
Vv - vlastní výrobky dětí dle 
tematických okruhů   
 
 
 
 
Hv - písně 
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Anglický jazyk 

4. - 5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby 

1.Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 

žák:  
- rozumí známým slovům a 
jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným 
tématům                                  - 
čte nahlas plynule a foneticky 
správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní 
zásobu                          - rozumí 
obsahu a smyslu 
jednoduchých materiálů a 
využívá je ke své práci                      
- používá dvojjazyčný slovník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák:                                                                                                 
- sestaví gramaticky a 
formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text, 
odpověď na sdělení                               
- vyplní své základní údaje do 
formuláře  

žák:  
- vymění si s partnerem 
informace o sobě, svých 
zájmech a volném čase, své 
rodině, o tom co má rád              
- je schopen reagovat na 
dotazy učitele či spolužáka a  
adekvátně na něj odpovědět                       
- přečte foneticky správně 
text a přeloží                                               
- rozumí obsahu textu a 
reprodukuje jej svými 
vlastními slovy                        - 
orientuje se v písemném 
projevu                                    - 
vnímá a umí pojmenovat 
jednotlivé gramatické 
zvláštnosti jazyka 
- je schopen jednoduché 
konverzace na dané 
společenské téma s užitím 
všech gramatických 
zvláštností jazyka                                            
 
žák:                                                                                                     
- reaguje na otázky a 
formuluje své odpovědi dle 
tematických okruhů - 
pojmenuje činnosti, co lidé 
dělají, použije správný čas a 
správné gramatické prvky 

 
pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích                                       
- pozdrav, poděkování, 
představování          
- jednoduchá sdělení                     
adresa, blahopřání, pozdrav a 
dopis z prázdnin, dopis, 
omluva, žádost, pokyny učitele                                     
- tematické okruhy                  
sport, volný čas, koníčky, 
zájmy, dům, místnosti v domě 
a jeho zařízení, plán města, 
obchody, počasí, čas, školní 
předměty, TV program, 
prehistorická zvířata                        
- základní gramatické struktury 
a typy vět, základy lexikálního 
principu pravopisu slov                                        
- věta jednoduchá, tvorba 
otázky a záporu, pořádek slov 
ve větě  
 
 

 
Čj - rozšíření slovní zásoby        
Hv - melodie vět, intonace 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj - synonyma, antonyma, 
význam slov v kontextu, sloh – 
dopis                                      M - 
sčítání a odčítání, porovnávání 
čísel 
Tv - zdravý životní styl, sporty 
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Anglický jazyk 

4. - 5. ročník/2 

 
 
 
 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 
 
 

- reprodukuje ústně i 
písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu a 
jednoduché konverzace 
- obměňuje krátké texty se 
zachováním smysl 
 
 
 
 
 
žák:  
- aktivně se zapojuje do 
jednoduché konverzace 
s kamarádem či učitelem 
- poskytuje požadovanou 
informaci 
 

- uvědoměle používá různé 
časy při vyjadřování určitých 
skutečností 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- účastní se debaty na dané 
společenské téma, adekvátně 
reaguje 
 

 Vl - zeměpisné reálie, plán 
města, zvířata a jejich 
prostředí, prehistorická 
zvířata  
Pč - vlastní výrobky dětí dle 
tématických okruhů                     
Vv - vlastní výrobky dětí dle 
tématických okruhů                            
Hv - hudební nástroje, písně, 
melodie vět, intonace 
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3.4.1.10. Anglický jazyk – III.období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Vyučovaný předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování 
skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským 
jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 
v rámci integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 
zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a 
v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu 
života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice a prohlubuje 
uvědomění si závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance 
a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.  

 
Ve vzdělávacím oboru Anglický jazyk se zaměřujeme na: 

 

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

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu 
využití účinné komunikace v cizím jazyce 

 získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce 

 porozumění přiměřeně (jazykově, obsahem, rozsahem) náročnému 
ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 

 poznávání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávání 
nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 
vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 
kulturním hodnotám jiných národů. 

 
Výuka anglického jazyka probíhá v 6. až 9. ročníku s 3 hodinovou týdenní 
dotací, přitom v 9. ročníku je výuka rozšířena o 1 hodinu jazykové 
konverzace.  
Výuka vždy probíhá v odborných jazykových učebnách (2 učebny), někdy je 
doplněna výukou v počítačové učebně.   

 

3.4.1.11. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence komunikativní 

 kultivovaně se vyjadřuje a formuluje své myšlenky a názory   

 nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů a e-mailů, 
komunikací s rodilými mluvčími komunikuje v cizím jazyce   

 samostatně vytvoří svůj názor, své mínění a myšlenky prostřednictvím 
dostatečného množství komunikativních situací 

 použije aktuální a autentické typy textů a záznamů k práci s textem a 
využije je ke svému rozvoji  

 využíváním moderních informačních a komunikačních prostředků 
nejen vyhledá informace, ale i reaguje na výzvy  

 využije komunikativní prostředky k vytváření mezilidských vztahů 

 v rámci evaluace a autoevaluace si  postupně vytvoří vlastní portfolio 
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II. Kompetence k řešení problémů 

 ke správnému pochopení problémů  využije metod analýzy a syntézy  

 vyhledá informace z různých zdrojů, vyhodnotí je a zpracuje 

 samostatnou i skupinovou práci vyhledá vhodné řešení problému  

 prakticky si ověří správnost řešení problémů a sleduje vlastní pokrok 
při zdolávání problémů  

III. Kompetence k učení 

 pochopením smyslu a cíle učení vytvoří si k němu pozitivní vztah  

 tvorbou projektů a využíváním skupinové práce získá dovednost 
vyhledat a třídit potřebné informace  

 osvojí si cizí jazyk a  systematicky použije naučené jazykové prostředky 
na odpovídající  úrovni  

 získá schopnost využívat analogie, odhadne význam neznámých výrazů 
podle známých a dříve osvojených  

IV. Kompetence občanské 

 dodrží pravidla a přijme důsledky vyplývající z jejich nedodržení  

 respektováním tradic a kulturních hodnot si uvědomí vlastní identitu  

 prohloubí si znalosti v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví   

 vyhodnotí krizovou situaci, projevy šikany a  přivolá pomoc 

V. Kompetence sociální a personální 

 zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti si  
vypěstuje prací v kolektivu  

 poskytne pomoc nebo o ni požádá  

 využije skupinové a projektové práce v hodinách cizího jazyka k 
spolupráci v kolektivu,  a tím  přispěje k upevnění dobrých 
mezilidských vztahů  

 získá  pozitivní náhled na sebe sama   

 v rámci evaluace a autoevaluace vyhodnotí sebe a své spolužáky 

 vytvoří vlastní portfolio a sleduje svůj vývoj a pokroky 
 

VI. Kompetence pracovní 

 získá informace z jiných vzdělávacích oblastí (např. zeměpis, literatura, 
hudební a výtvarná výchova)  

 samostatně použije materiály podporujícími výuku cizího jazyka 

 získá odpovědnost k plnění svých povinností  

 zapojí se do projektů a podílí se na jejich tvorbě  

 s rozmyslem se rozhodne o profesním zaměření 
 
 
Žáci po ukončení základní školy jsou na úrovni B1
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Anglický jazyk 

6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 
- rozumí obsahu 
jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální opory  
- v textu vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky 
- rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 
- odvodí pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu 
- používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledá informace nebo 
význam slova ve vhodném 
výkladovém slovníku 
 
 
 
  

žák: 
- rozumí známým slovům a 
základním frázím, týkajících 
se jeho osoby, rodiny a 
bezprostředního 
konkrétního okolí 
- chápe smysl krátkých 
jasných jednoduchých zpráv 
a hlášení 
- rozumí názvům věcí ve 
třídě a škole, číslům, 
instrukcím učitele 
- orientuje se v přiměřených 
textech a pracuje s nimi – 
hledá základní informace 
odpovědi na otázky 
- obměňuje věty a sestavuje 
text podle pokynů 
- vyhledá informace ve 
slovníku, literatuře, 
časopisech, na internetu 
- zná několik písní 
 
 
 
 

 
- úvodní fráze, pozdravy 
- abeceda 
- čísla 1 – 100, telefonní čísla 
- pokyny  
-  barvy, 
- členy 
-  přivlastnění 
- množné číslo – pravidelné, 
nepravidelné 
- časování sloves TO BE, 
HAVE GOT 
- přítomný čas prostý  a 
průběhový 
- popis města, budov a domů 
- věta jednoduchá, tvoření 
otázky a záporu 
- pořádek slov ve větě 
- slovní zásoba k tématu – 
státy, škola- zařízení 
- rozvrh hodin 
- denní návyky, volný čas a 
záliby 
- zařízení domu, bytu 
- domácí práce 
- části těla 
- nakupování 
- zpracování základních 
témat formou projektu 
 

 
Rv – zdravý životní styl, režim 
dne 
M – sčítání a odčítání 
Čj – gramatické jevy 
Z – zeměpisné reálie 
Vv –  výtvarné zpracování 
projektu  
Ov – město a okolí 
Bi – části těla 
Hv – nácvik písní 
Ivt – práce na internetu 
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Anglický jazyk 

6. ročník /2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2. Produktivní řečové    
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 

žák: 
- sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících 
s životem v rodině, škole a 
probíranými  tématickými 
okruhy 
- písemně, gramaticky 
správě tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty 
- stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace 
- vyžádá si jednoduchou 
informaci 
 
 
žák: 
- jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích 

žák: 
- sestaví jednoduché 
souvislé vyprávění 
- napíše krátký dopis, 
zprávu, text na pohlednici 
- vyplní jednoduchý 
formulář obsahující osobní 
údaje 
- je schopen se ptát co, kdo, 
kde 
- používá aktivně probranou 
slovní zásobu z tématických 
okruhů 
- stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace 

 
 
žák: 
- vyžádá jednoduchou 
informaci 
- požádá o radu, dotáže se 
na směr a cestu 
- orientuje se v restauraci, 
objedná si jídlo 
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Anglický jazyk 

7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 
- rozumí obsahu 
jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální opory  
- v textu vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky 
- rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 
- odvodí pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu 
- používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledá informace nebo 
význam slova ve vhodném 
výkladovém slovníku 
 
 
 

žák: 
- rozumí složitému, těžšímu 
článku i magnetofonové 
nahrávce 
- je schopen vybrat hlavní 
myšlenku 
- čte plynule s dobrou 
výslovností 
- hledá ve slovníku 
- rozumí jednoduchým 
větám, například na 
vývěskách plakátech nebo v 
katalozích 
- rozšiřuje slovní zásobu 
v souvislosti s poslechem a 
čtením  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- zájmena ukazovací a 
neurčitá 
- vyjádření množství 
-  počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména 
- minulý čas prostý 
- stupňování přídavných 
jmen 
- vyjádření budoucnosti 
- tvoření příslovce 
- členy – určité, neurčité 
- slovní zásoba z okruhu – 
osobní údaje, zvířata, záliby, 
zdraví a nemoci, jídlo a pití, 
recept, oblečení, zábava, 
nakupování , státy 
- vypracování projektů 

 
Čj – gramatické jevy 
Př – zvířata domácí i exotická 
Rv – péče o zdraví 
vaření, oblékání, nakupování 
Ov – druhy zábav 
Vv – výtvarné zpracování 
projektu 
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Anglický jazyk 

7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 

žák: 
- sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících  
s životem v rodině, škole a 
probíranými tématickými 
okruhy 
- písemně, gramaticky 
správě tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty 
- stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace 
- vyžádá si jednoduchou 
informaci 
 
žák: 
- jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích 

žák: 
-správně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu  
- je schopen samostatně 
napsat krátký text, příběh, 
podle probíraných 
tématických okruhů 
- tvoří správně otázky 
- vyjadřuje svůj názor 
- ptá se na příčinu 
- je schopen vést 
jednoduchý telefonický 
hovor 
 
 
 
 
žák: 
- zvládne krátkou 
společenskou konverzaci 
- předvede jednoduché 
interview 
- zeptá se na cenu, například 
v obchodě nebo na poště 
- umí se zeptat nato, co lidé 
dělají v práci nebo ve škole a 
co ve volném čase 
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Anglický jazyk 

8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 

žák: 
- čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 
- rozumí obsahu 
jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální opory  
- v textu vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky 
- rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 
- odvodí pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu 
- používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledá informace nebo 
význam slova ve vhodném 
výkladovém slovníku 
 
žák: 
- sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících 
s životem v rodině, škole a 
probíranými  tématickými 
okruhy 
 

žák: 
- rozumí běžnému 
rozhovoru 
- v čteném příběhu rozumí 
ději, vybere hlavní děj - 
odhaduje 
- čte s dobrou výslovností 
přiměřený text 
- vyhledává v textu 
odpovědi na otázky 
- rozumí článkům 
v časopisech, na internetu, 
jednoduchým návodům 
- rozumí jednoduchému 
popisu cesty 
- rozumí textu písně 
- uplatňuje logický odhad 
neznámých výrazů 
- při četbě používá 
překladový a výkladový 
slovník a další informativní 
literaturu 
 
 
 
žák: 
- umí lidi zdvořile oslovit 
- pozve někoho někam a 
sám reaguje na pozvání 
- omluví se a přijme omluvu 
 

 
- opakuje znalosti z minulých 
ročníků 
- vyjadřuje budoucnost 
tvarem přítomného času a 
WILL 
- minulý čas průběhový 
- předpřítomný čas 
- modální slovesa 
- čtení a zápis velkých čísel, 
desetinných čísel, zlomků 
- reálie a slovní zásoba – 
volnočasové aktivity, rodina 
a vztahy v ní, nabídky a 
rozhodnutí 
- reálie – Kanada, Londýn, 
New York, známí Britové 
- projekty k probraným 
tématickým celkům 

 
Čj – gramatické struktury 
Z – orientace na mapě 
D – historické události 
v dějinách Velké Británie 
M – velká čísla 
Ov – volný čas 
Vv – výtvarné zpracování 
projektů 
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Anglický jazyk 

8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 

- písemně, gramaticky správě 
tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty 
- stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace 
- vyžádá si jednoduchou 
informaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích 

- domluví se s kamarády na 
tom, co budou dělat, kam 
půjdou a kdy a kde se 
sejdou 
- zeptá se na základní 
Informace o veřejné 
dopravě a koupí si jízdenku 
- pohovoří o tom, co lidé 
dělají v práci nebo ve škole a 
co ve volném čase 
- napíše stručný dopis – 
pozvání, poděkování nebo 
omluvu 
- vypráví přečtený text 
- užívá v textu spojovací a 
odkazovací výrazy 
 
žák: 
- zná běžné základní fráze 
každodenního života 
- činí rozhodnutí, odmítá 
návrhy 
- s pomocí mapy nebo 
plánku se zeptá na cestu 
nebo poradí někomu jinému 
- dokáže vyjádřit souhlas a 
nesouhlas s jinými lidmi 
- hovoří o svých názorech na 
to, co se v budoucnu stane 
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Anglický jazyk 

9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 

žák: 
- čte nahlas plynule a 
foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 
- rozumí obsahu 
jednoduchých textů 
v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů 
s využitím vizuální opory  
- v textu vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na 
otázky 
- rozumí jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 
- odvodí pravděpodobný 
význam nových slov 
z kontextu textu 
- používá dvojjazyčný slovník, 
vyhledá informace nebo 
význam slova ve vhodném 
výkladovém slovníku 
 
žák: 
- sestaví jednoduché (ústní i 
písemné) sdělení týkající se 
situací souvisejících 
s životem v rodině, škole a 
probíranými tématickými 
okruhy 
 

žák: 
- je schopen poslouchat 
s porozuměním souvislé 
projevy učitele i dialogické 
projevy rodilých mluvčích 
přímé i reprodukované ze 
zvukového záznamu 
- umí odhadnout význam, 
hlavní myšlenku 
- pochopí komentáře 
v novinách i TV 
čte tiše i nahlas různorodé 
učebnicové texty, včetně 
textů uměleckých a 
naučných 
- při četbě používá 
překladový a výkladový 
slovník a další informativní 
literaturu (mluvnické 
příručky, encyklopedie) 
- zná základní fakta anglické 
a americké historie 
 
 
žák: 
samostatně vede 
jednoduchý dialog 
- vyjadřuje vlastní názor 
-sděluje základní informace 
nebo hlavní myšlenky 
z přečteného nebo 
vyslechnutého textu 
 

 
- doplnění a prohloubení 
učiva z minulých ročníků 
- předložky IN,  ON, AT, BY, 
IN FRONT OF 
- orientace ve městě 
- určení směru pohybu 
- zájmena zvratná a 
samostatná 
- vyjádření podmínky 
WOULD LIKE TO 
- tázací dovětky 
- podmínkové věty 
- vztažné věty se zájmeny 
WHO, WHICH, THAT 
- nepřímá řeč 
- vyjádření velikosti, nabídky, 
odmítnutí,  pocitů a nálad 
- vysvětlení, rady a návrhy 

 
Čj – gramatické struktury 
D – dějiny VB a USA 
Z – orientace ve městě 
Ivt – vyhledávání na 
internetu, využití počítače  
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Anglický jazyk 

9. ročník/2 

 
 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 

- písemně, gramaticky 
správě tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké 
texty 
- stručně reprodukuje obsah 
přiměřeně obtížného textu, 
promluvy i konverzace 
- vyžádá si jednoduchou 
informaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných 
každodenních situacích 

- reprodukuje vyslechnutý 
nebo přečtený text  
- souvisle pohovoří na 
známá témata, včetně 
témat z oblasti reálií cizích i 
našich 
- dokončí započaté souvislé 
vyprávění 
- recituje zpaměti básně, zná 
několik písní 
- napíše hlavní myšlenky ze 
snadného vyslechnutého 
projevu nebo přečteného 
textu 
- vyjádří vlastní myšlenky ve 
formě krátkého dopisu či 
jiného sdělení 
- vyplní podrobnější 
formulář 
- zpracuje základní témata 
formou projektu 
 
žák: 
- běžně využívá všech 
získaných znalostí v běžném 
hovoru 
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3.4.1.12. Německý jazyk – III. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Předmět německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které 
přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. 
Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat 
jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich 
osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 
Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich 
odlišné kulturní tradice. 
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze 
společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé 
úrovně ovládání cizího jazyka. 
V oblasti poslechu žák rozumí větám a používaným slovům z okruhů, k nimž 
má bezprostřední osobní vztah (např. já sám, moje rodina, nakupování, 
blízké okolí, moje práce). Je schopen postihnout hlavní smysl krátkých, 
jasných a jednoduchých sdělení a oznámení. 
V oblasti čtení je schopen číst krátké, jednoduché texty. Najde určité 
očekávané informace v běžně používaných materiálech, například 
v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí 
krátkým a jednoduše napsaným osobním dopisům. 
V oblasti konverzace může komunikovat při provádění rutinních úkolů 
vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a 
činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle 
nerozumí dostatečně na to, aby sám tuto konverzaci udržoval. 
V souvislém projevu může použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými 
slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své předcházející 
vzdělání a své současné nebo poslední zaměstnání. Umí psát krátké, 
jednoduché poznámky a vzkazy. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, 
například někomu za něco poděkovat. 
Předmět německý jazyk bude vyučován jako 2. cizí jazyk v 7. – 9. ročníku 
v rozsahu dvou hodin týdně. Výuka probíhá v odborné učebně německého 
jazyka. 

 

3.4.1.13. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k řešení problému 

 samostatně řeší problémy, prakticky ověří správnost řešení problému 

 hledá informace k řešení problému 

 neodradí ho nezdar, dokončí řešení problému 

 kriticky hodnotí výsledky své vlastní práce i práce ostatních 
 

II. Kompetence komunikativní 

 formuluje a vyjádří své názory, jeho projev je plynulý a kultivovaný 

 zapojí se do diskuze 

 využije komunikační a informační prostředky 

 pracuje s různými typy textů, záznamů, ilustrací, využívá je prakticky  
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III. Kompetence občanské 

 postaví se násilí a bezpráví 

 respektuje principy zákonů a společenských norem, obhájí svá práva a 
povinností 

 respektuje tradice a chrání naše kulturní a historické dědictví 

 rozhoduje se v zájmu ochrany přírody 
 

IV. Kompetence sociální a personální 

 účinně pracuje ve skupině, podílí se spolu s pedagogy na utváření 
pravidel 

 nabídne pomoc, případně o ni požádá 

 vytvoří si pozitivní představu o sobě samém 
 

V. Kompetence k učení 

 vyhledá, třídí a propojí informace, použije je v praktickém životě 

 vybere a užije vhodné metody studia 

 použije obecně známé termíny a symboly 

 propojí poznatky z různých oblastí 

 přistupuje pozitivně k učení, posoudí vlastní pokrok 
 

VI. Kompetence pracovní 

 bezpečně a účinně použije materiály a nástroje, respektuje pravidla 

 využije znalosti a zkušenosti získané z různých oborů pro svůj rozvoj 

 uvážlivě se rozhodne o svém profesním zaměření 

 přistupuje k pracovním výsledkům nejen z hlediska kvality a 
funkčnosti, ale i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí 

 
Žáci po ukončení základní školy jsou na úrovni A1
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 

žák: 
- vyslovuje a čte nahlas 
plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze 
známé slovní zásoby 
- rozumí známým 
každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a 
jednoduchým větám 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a adekvátně na ně 
reaguje 
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď na otázku 
- používá abecední slovník 
učebnice a dvojjazyčný 
slovník 

žák: 
- čte a používá německou 
abecedu, vyslovuje typické 
hlásky ä, ö, ü, sch, ß, … 
- procvičuje výslovnost na 
jazykolamech 
- hláskuje slova a jména na 
základě německé abecedy 
- rozezná chlapecká a dívčí 
jména 
- rozlišuje tykání a vykání ve větě 
- zná základní zeměpisná 
data o německy mluvících 
zemích 
- vyhledá ve větě známé 
gramatické jevy 
- osvojuje si základní slovní 
zásobu 
- vypráví příběh podle 
obrázku, popíše obrázek 
- čte s porozuměním, 
vyhledá v textu odpověď na 
otázku 
- pojmenuje školní pomůcky 
a předměty 
- posoudí správnost daných 
možností na základě 
přečteného textu 
- zdůvodní nepřímý pořádek 
slov v oznamovací větě 
- popíše činnosti během dne, 
týdne 
- vyhledá ve slovníku nová 
slovíčka 

 
- abeceda 
- jazykolamy 
- internacionalismy 
- chlapecká a dívčí jména 
- tykání, vykání 
- Německo, Rakousko, 
Švýcarsko x ČR 
- základní prostorová 
orientace 
- nepřímý pořádek slov 
v oznamovací větě 
- školní pomůcky 
- posouzení správnosti 
(richtig x falsch) 
- popis činností během dne 
- práce se slovníkem, 
křížovky 
- vyprávění podle obrázků 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 

žák: 
- sdělí ústně i písemně 
základní údaje o své osobě, 
své rodině a běžných 
každodenních situacích, 
vyplní základní údaje do 
formulářů 
- reprodukuje ústně i 
písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace 
- napíše jednoduchá sdělení 
a odpověď na sdělení za 
správného použití základních 
gramatických struktur a vět 

žák: 
- umí pozdravit, používá 
pozdravy adekvátní situacím 
- vyjmenuje dny v týdny, 
číslovky od 1 do 20, barvy 
- umí se představit 
- poděkuje 
- formuje jednoduché W-
otázky (wer, wo, was, …) a 
odpovědi 
- vyplní jednoduchý formulář 
se svými základními údaji 
- požádá o zopakování 
otázky, rozkazu 
- vytvoří jednoduché sdělení 
svých osobních údajů ústně i 
písemně 
- vyjmenuje členy rodiny 
- používá přídavné jméno 
v přísudku 
- popíše osobu 
- používá časové údaje – 
vyjádří čas (hodinu) 
- popíše prostředí školy 
- tvoří jednoduché odpovědi 
na otázku „Wie heißt das auf 
Deutsch?“, sám také tuto 
otázku používá 
- napíše krátký, jednoduchý 
E-mail, dopis nebo odpověď 
na dopis 
 

 
- pozdravy v německy 
mluvících zemích 
- dny v týdnu, číslovky od 1 
do 20, barvy 
- představení se, poděkování 
- prosba o opakování 
- 1. a 2. os. č. j. pravidelných 
sloves 
- slovosled oznamovací věty 
- slovosled W-otázek 
- časování sein 
- 1. os. č. j. mögen – ich mag 
- zápor nicht 
- ja-nein – otázky (zjišťovací) 
- 3. os. č. j. pravidelných sloves 
- rodina 
- zájmeno mein – meine, 
dein – deine 
- přídavné jméno v přísudku 
- vazba von 
- opaky (přídavná jména) 
- zájmy, kamarádi 
- časové údaje 
- předložka um v časových 
údajích 
- gern – am liebsten 
- prostředí školy 
- určitý člen der, die, das 
- neurčitý člen 
- zápor kein 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
7. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti 
 

 
 
 
 
 
žák: 
- zapojí se do jednoduché, 
pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne 
požadované informace 

- používá ve větách časové 
údaje – části dne 
 
 
 
žák: 
- oceňuje znalost cizího 
jazyka jako prostředku 
komunikace a porozumění 
mezi národy 
- získává samostatně 
informace 
- vypráví o sobě 
- představí členy rodiny, 
popíše jejich vnější vlastnosti 
- vypráví o svém kamarádovi 
- vypráví o svých zájmech 
- vede jednoduchý rozhovor 
se spolužákem 
- komunikuje v menších 
skupinách, ve dvojicích 
- používá příkazy k vyjádření 
činností 
- dramatizuje telefonický 
rozhovor, domluví se na 
určité činnosti nebo ji 
naopak odmítne 
- pracuje s chybou 

- časování pravidelných 
sloves v přítomném čase 
- předložka am v časových 
údajích 
 
 
- formování základů 
správného verbálního 
projevu 
- představení členů rodiny 
- vyprávění o kamarádovi, o 
zájmech 
- prostředí školy 
- rozkazovací způsob 
- zájmy, hobby 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 

žák: 
- vyslovuje a čte nahlas 
plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze 
známé slovní zásoby 
- rozumí známým 
každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a 
jednoduchým větám 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a adekvátně na ně 
reaguje 
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď na otázku 
- používá abecední slovník 
učebnice a dvojjazyčný slovník 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- sdělí ústně i písemně 
základní údaje o své osobě, 
své rodině a běžných 
každodenních situacích, 
vyplní základní údaje do 
formulářů 
- reprodukuje ústně i 

žák: 
- vyhledá na internetu slovník, 
pracuje s výukovými programy 
- pojmenuje zvířata podle 
obrázku 
- na základě poslechu odpoví 
na otázky 
- vysloví čísla do 100 
- používá základní 
matematické úkony (+,-,×,÷) 
- určuje názvy měsíců, 
ročních období 
- vybaví si údaje o ubytování 
- srovná způsob bydlení ve 
městě a na vesnici 
- rozumí základním nápisům 
ve městě 
- na základě poslechu 
zakreslí do plánu města 
cestu, budovy, … 
- osvojí si základní informace 
o Vídni, Mnichově, 
Salcburku, W.A.Mozartovi 
- srovná své aktivity 
s aktivitami ostatních 
 
žák: 
- formuluje otázky a 
odpovědi k nakupování 
- vytvoří zápornou odpověď 
- napíše krátký dopis, 
pozvánku na oslavu 
- vyjádří svůj věk 
- napíše blahopřání 

 
- zvířata 
- telefonování 
- čísla do 100, základní 
matematické úkony 
- hodiny, měsíce, roční období 
- cestování, dovolená 
- bydlení ve městě x na 
vesnici 
- plán města 
- významná města, osobnosti 
- aktivity ve volném čase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- časování slovesa haben 
- 4. pád podstatných jmen 
s neurčitým členem 
- časování dalších 
pravidelných sloves 
- nakupování 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace 
- napíše jednoduchá sdělení 
a odpověď na sdělení za 
správného použití základních 
gramatických struktur a vět 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k narozeninám, Vánocům, … 
- řekne svou adresu, popíše 
své bydliště 
- popíše svou dovolenou snů 
- vyjádří přání, kam chce 
cestovat 
- vytvoří jednoduchý popis 
plánu cesty 
- napíše pozdrav z dovolené 
- popíše místo, kde bydlí 
- popíše svůj pokoj, jeho 
vybavení 
- vyjádří svou představu o 
bydlení 
- nakreslí a popíše, jak by 
měl vypadat jeho vysněný 
pokoj 
- poděkuje za radu 
- vyjádří souhlas nebo 
odmítnutí 
- vypráví o průběhu dne, o 
svých povinnostech, 
koníčcích 
- vyjádří, co umí, co ho baví, 
co se smí, co se nesmí 
- napíše jednoduchými 
větami svůj program dne 
- používá číslovky do 
100 000, umí je správně 
vyslovit i napsat 

- oslavy, narozeniny, věk 
- zápor kein ve 4. pádě  
- množné číslo některých 
podstatných jmen 
- předložka im v časových 
údajích 
- bydlení, adresa 
- dopis 
- vazba ich möchte 
- předložka nach (reisen 
nach) 
- časování slovesa fahren 
- bydlení, byt, dům 
- opakování časování sloves 
- časování nepravidelných 
sloves v přítomném čase 
- slovesa s odlučitelnou 
předponou 
- předložka in ve 3. pádě 
- vazba es gibt 
- předložky se 3. pádem 
- osobní zájmena 
- program dne, zájmy, hobby 
- vybraná způsobová slovesa 
- číslovky do 100 000 
- časové údaje 
- zájmena 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Interaktivní řečové 
dovednosti 
 

žák: 
- zapojí se do jednoduché, 
pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne 
požadované informace 

žák: 
- používá počítač (internet) 
jako součást komunikace 
- popíše, kdy a kde bude, 
domluví si schůzku 
- zeptá se na místo bydliště 
svého kamaráda 
- dramatizuje nákup 
jízdenky, objednání hotelu 
- plynule vypráví údaje o 
sobě 
- využívá média k výběru 
důležitých informací 
- vede rozhovor o bydlení se 
svým spolužákem 
- jednoduchými větami 
vysvětlí orientaci ve městě 
- dramatizuje rozhovor 
s reakcí na popis cesty 
- požádá o pomoc, radu, 
nějakou věc 

 
- počítač, jeho používání 
- adresa, bydlení 
- ubytování v hotelu 
- země EU 
- na nádraží 
- mezilidské vztahy 
- moje město 
- prosba 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- vyslovuje a čte nahlas 
plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze 
známé slovní zásoby 
- rozumí známým 
každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a 
jednoduchým větám 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a adekvátně na ně 
reaguje 
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď na otázku 
- používá abecední slovník 
učebnice a dvojjazyčný 
slovník 
 
 
 
 
žák: 
- sdělí ústně i písemně 
základní údaje o své osobě, 
své rodině a běžných 
každodenních situacích, 
vyplní základní údaje do 
formulářů 
 

žák: 
- čte s porozuměním, 
odpovídá na otázky k textu 
- rozumí časovým údajům, 
používá je v běžné 
konverzaci 
- popíše rozvrh hodin 
- popíše podle obrázku části 
lidského těla 
- pojmenuje různé dopravní 
prostředky 
- orientuje se v plánu města, 
najde významné budovy 
- pojmenuje různá povolání 
podle obrázku 
- popíše počasí a činnosti 
- rozumí německy pečlivě 
vyslovované předpovědi 
počasí 
- utuží si slovní zásobu a 
gramatiku probraného učiva 
- osvojí si zeměpisné názvy 
 
žák: 
- prezentuje svůj rozvrh 
hodin 
- popíše výuku ve škole, její 
průběh 
- vyjádří číselné množství 
- pojmenuje různá 
onemocnění, popíše jejich 
příznaky 

 
- rozvrh hodin, výuka ve 
škole 
- volný čas, sport 
- lidské tělo 
- doprava, dopravní 
prostředky 
- povolání 
- počasí, roční období 
- zeměpisné názvy 
- cestování, prázdniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- další způsobová slovesa 
- předložka in ve 4. pádě 
- zájmeno man 
- další předložky 
- zdraví a nemoc 
- slovesa haben a sein 
v préteritu 

 



 

106 
 

Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- reprodukuje ústně i 
písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace 
- napíše jednoduchá sdělení 
a odpověď na sdělení za 
správného použití základních 
gramatických struktur a vět 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- popíše nejrůznější situace 
v minulém čase (kde jsem 
byl, co jsem dělal, …) 
- převypráví příběh 
- jednoduchými větami 
popíše náplň různých 
povolání 
- převypráví předpověď 
počasí podle poslechu 
- popíše odlišnosti ročních 
období 
- popíše oblečení 
- vytvoří blahopřání v ústní i 
písemné formě 
- srovná Vánoce a 
Velikonoce v německy 
mluvících zemích a v ČR 
- popíše plán na dovolenou 
- vyjádří, co se mu líbí, co 
nelíbí 
- vysvětlí, co ho baví, co 
nebaví 
- srovná oblečení na sport, 
popíše jeho specifika a 
oblečení pro volný čas, do 
školy, … 
- popíše různé formy 
cestování 

- sloveso werden + přídavné 
jméno 
- zájmena 
- ich möchte, ich hätte gern 
- předložky 
- oblečení 
- Vánoce, Velikonoce 
- zájmena osobní a 
přivlastňovací 
- préteritum některých 
způsobových sloves 
- množné číslo 
- oblečení – sportovní, 
módní 
- souvětí 
- stupňování přídavných 
jmen a příslovcí 
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Německý jazyk jako druhý cizí jazyk 
9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Interaktivní řečové 
dovednosti 
 
 

žák: 
- zapojí se do jednoduché, 
pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne 
požadované informace 

žák: 
- získává informace ve škole i 
mimo ni 
- dramatizuje rozhovor 
s osobností 
- sdělí získané informace 
ostatním 
- dramatizuje návštěvu u 
lékaře 
- předvede návštěvu 
nemocného kamaráda 
- dramatizuje situace 
v obchodě, na poště, na 
nádraží, ve vlaku, … 
- zeptá se na cenu zboží, 
požádá o určité množství 
- požádá o informaci o 
odjezdu vlaku, o umístění 
určité budovy, … 
- poděkuje za informaci 
- dramatizuje předpověď 
počasí 
- popíše jednoduchým 
způsobem každodenní 
situace, které se ho týkají 

 
- rozhovor, informace pro 
ostatní 
- u lékaře, v lékárně 
- každodenní situace, řešení 
problému 
- nakupování 
- návštěva info centra 
- předpověď počasí 

 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 
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3.4.1.14. Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

 
Vyučovaný předmět Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk poskytuje jazykový 
základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Osvojování druhého 
cizího jazyka pomáhá odstraňovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat 
život lidí a jejich tradice. Znalost cizího jazyka prohlubuje mezinárodní 
porozumění a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 
projektech.   
Výuka Ruského jazyka jako druhého cizího jazyka probíhá v 7. až 9. ročníku 
s 2 hodinovou týdenní dotací. Výuka probíhá v odborné jazykové učebně a je 
doplněna práci na internetu, účasti na jazykových soutěžích a besedami 
s rodilými mluvčími.  
 

3.4.1.15. Výchovné a vzdělávací strategie  

 

I. Kompetence komunikativní  

 kultivovaně se vyjadřuje a formuluje své myšlenky a názory  

 nácvikem dialogů, psaním dopisů a komunikací s rodilými mluvčími 
komunikuje v cizím jazyce na odpovídající úrovni  

 použije různé typy textů, obrazové materiály a gesta ke svému rozvoji  

 využije získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
s ostatními lidmi  

 

II. Kompetence k řešení problémů  

 rozpozná problém  

 samostatnou i skupinovou práci vyhledá vhodné řešení problému  

 prakticky si ověří správnost řešení problémů a sleduje vlastní pokrok 
při zdolávání problému  

 

III. Kompetence k učení  

 vybere a využije vhodné způsoby pro efektivní učení  

 propojí získané poznatky do širších celků  

 tvorbou projektů a využíváním skupinové práce získá dovednost 
vyhledat a třídit potřebné informace  

 

IV. Kompetence občanské  

 dodrží pravidla a přijme důsledky vyplývající z jejich nedodržení  

 respektuje přesvědčení druhých 

 chrání a respektuje tradice a kulturní dědictví  
 

V. Kompetence sociální a personální  

 účinně spolupracuje ve skupině  

 využije skupinové a projektové práce k upevňováni dobrých 
mezilidských vztahů  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 
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 v rámci evaluace a autoevaluace vyhodnotí sebe a své spolužáky  

 vytvoří vlastní portfolio a sleduje svůj vývoj a pokroky  
 

VI. Kompetence pracovní  

 získá odpovědnost k plnění svých povinností  

 zapojí se do projektů a podílí se na jejich tvorbě  

 použije materiály podporující výuku cizího jazyka  
Žáci po ukončení základní školy jsou na úrovni A1 
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Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk 
7. –  8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Produktivní řečové 
dovednosti  

žák: 
-vyslovuje a čte nahlas 
plynule a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze 
známé slovní zásoby  
-rozumí známým 
každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a 
jednoduchým větám  
- rozumí jednoduchým 
pokynům a adekvátně na ně 
reaguje  
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď na otázku  
- používá abecední slovník 
učebnice a dvojjazyčný 
slovník  
 
žák: 
- sdělí ústně i písemně 
základní údaje o své osobě, 
své rodině a běžných 
každodenních situacích, 
vyplní základní údaje do 
formulářů  
- reprodukuje ústně i 
písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu, promluvy a 
jednoduché konverzace  

žák: 
- rozumí známým slovům a 
zcela základním frázím 
týkajícím se jeho osoby, 
rodiny a bezprostředního 
konkrétního okolí 
- přečte jména, slova a velmi 
jednoduché věty, například 
na vývěskách, plakátech 
nebo katalozích  
- dokáže se řídit krátkými a 
jednoduchými orientačními 
pokyny  
 - rozumí obsahu 
jednoduchého textu   
 
 
 
 
 
žák: 
-se zeptá a odpoví na 
otázky, které se týkají jeho 
základních potřeb  
- popíše jednoduchým 
způsobem místo, kde žije  
-vyplní jednoduchý formulář 
obsahující osobní údaje: 
jméno, národnost, adresu  
- popíše sám sebe, co dělá a 
kde žije  

 
- poslech a důkladná 

příprava správné 
výslovnosti jevů odlišných 
od češtiny  

- nácvik intonace otázky 
s tázacím zájmenem a bez  

- nácvik poslechu 
s porozuměním 

- nácvik ruské azbuky  
- základní poučení o přízvuku  
- rozlišování přízvučných a 

nepřízvučných slabik  
- intonace oznamovací věty   
 
 
 
 
 
 
 
- dotazy a odpovědi: kdo je 
tam, kdo je to, jak se kdo 
jmenuje  
- seznamování, 
představování  
- pozdravy při setkání a při 
loučení  
- dotazy a odpovědi o rodině  
- vyjádřeni přání  
- činnost ve škole  
 

 
Čj- způsob přepisu a 
výslovnosti českých jmen a 
názvu měst  
Čj- základní mluvnické učivo 
z tvarosloví a ze skladby  
Z- orientace na mapě světa  
HV- nácvik písni  
OV- rodina a vztahy v rodině  
Inf- práce s internetem  
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Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk 
7. –  8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
3.Interaktivní řečové 
dovednosti  

- napíše jednoduchá sdělení a 
odpověď na sdělení za 
správného použití základních 
gramatických struktur a vět  
 
žák: 
- zapojí se do jednoduché, 
pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne požadované 
informace  

- správně používá základní 
gramatické struktury    
 
 
 
žák: 
-dokáže navázat základní 
společenskou komunikaci tak, 
že použije nejjednodušší 
způsoby vyjádřeni zdvořilosti  
- pozdraví, rozloučí se, 
představí se,  poděkuje  
- zapojí se do rozmluvy, ale 
komunikace je zcela závislá 
na opakování, parafrázování a 
opravném přeformulování  

- časovaní sloves 
v přítomném a minulém čase 
 
 
 
 
- slovní zásoba s tematických 
okruhu: rodina, domácí 
zvířata, škola, 
jídlo,seznamování, 
představování, pozdravy, 
domov, na návštěvě  
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Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk 
 9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Receptivní řečové 
dovednosti  

žák: 
vyslovuje a čte nahlas plynule 
a foneticky správně 
jednoduché texty složené ze 
známé slovní zásoby  
- rozumí známým 
každodenním výrazům, zcela 
základním frázím a 
jednoduchým větám  
- rozumí jednoduchým 
pokynům a adekvátně na ně 
reaguje  
- rozumí obsahu a smyslu 
jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci 
a odpověď na otázku  
-používá abecední slovník 
učebnice a dvojjazyčný slovník 

žák:  
- plynule čte a správně 
vyslovuje  
- rozumí běžným řečovým 
obratům  
- rozumí obsahu 
jednoduchých textů a vyhledá 
v nich odpověď na otázku  
- používá dvojjazyčný slovník 

 
-čtení kratších textů a 
pohádek, jejich dramatizace  
- slovní zásoba: město, státy, 
volný čas, nákupy, počasí  
 
 

 
Z – orientace na mapě  
Čj – gramatické struktury  
M – číslovky   
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Ruský jazyk jako druhý cizí jazyk 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2.Produktivní řečové 
dovednosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interaktivní řečové 
dovednosti  

žák:  
- sdělí ústně i písemně 
základní údaje o své osobě, 
své rodině a běžných 
každodenních situacích, 
vyplní základní údaje do 
formulářů  
- reprodukuje ústně i písemně 
obsah přiměřeně obtížného 
textu, promluvy a jednoduché 
konverzace  
- napíše jednoduchá sdělení a 
odpověď na sdělení za 
správného použití základních 
gramatických struktur a vět   
 
žák: 
- zapojí se do jednoduché, 
pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 
prostřednictvím běžných 
výrazů, poskytne požadované 
informace   

žák:  
- sdělí ústně a písemně 
základní informace o sobě a 
svém okolí  
- vyplní jednoduchý formulář 
- napíše jednoduché sdělení 
za správného použiti 
základních gramatických 
struktur a vět 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- zapojí se do konverzace 
dalších osob prostřednictvím 
běžných výrazů, poskytne 
požadované informace   
 
 

 
- skloňování podstatných 
jmen  
- budoucí čas sloves  
- slovesné vazby odlišné od 
češtiny  
- číslovky 100 - 1000  
- zvratná slovesa 
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3.4.2. Matematika a její aplikace 

 

3.4.2.1. Matematika - I. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání 
založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci 
s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. 
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje 
tak získávat matematickou gramotnost. Prolíná celým základním vzděláváním 
a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým 
postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si 
postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a 
způsoby jejich užití. 
Na prvním stupni je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace rozdělen na  čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Číslo a 
početní operace si žáci osvojují aritmetické operace ve třech složkách : 
dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové 
porozumění. 
V dalším tématickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci 
rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů 
reálného života, seznamují se s jejich reprezentacemi, uvědomují si změny a 
závislosti známých jevů.Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, 
diagramů a grafů. 
V tématickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují 
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají 
podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás.Učí se 
porovnávat, odhadovat, měřit délku, zdokonalovat svůj grafický projev. 
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační 
úlohy a problémy, jejich řešení může být do znační míry nezávislé na 
znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné 
uplatnit logické myšlení Žáci se učí řešit problémové situace a úkoly 
z běžného života, pochopit a analyzovat problém. 
 
Tento předmět je vyučován s pětihodinovou dotací v 1. – 3. ročníku.Výuka 
probíhá vždy v kmenové třídě, někdy je doplněna o výuku v počítačové 
učebně. 

 
 
 

3.4.2.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence k učení 

 pro efektivní řešení úloh vyhledá vhodné způsoby a  metody, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení 

 rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojí si 
nezbytné matematické vzorce a algoritmy  
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 pracuje s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly, 
uvede věci do souvislostí a na základě toho si vytvoří komplexnější 
pohled na matematické jevy 

 posílí si pozitivní vztah k učení rozvíjením důvěry ve vlastní schopnosti 
a možnosti při řešení úloh, v soustavné sebekontrole při každém 
postupu řešení 

 

II. Kompetence k řešení problémů 

 prostřednictvím řešení matematických problémů rozvíjí 
kombinatorické a logické myšlení, kriticky usuzuje a srozumitelně a 
věcně argumentuje 

 samostatně i ve skupině řeší matematické problémy, volí vhodné 
způsoby řešení, při řešení problému užije logické a matematické 
postupy 

 provede rozbor problému a plánu řešení, odhadne výsledky, zvolí 
správné postupy k vyřešení problému a vyhodnotí správnost výsledku 
vzhledem k podmínkám úlohy 

 najde příčiny problémů, uvědomí si, že k výsledku lze v matematice 
dospět různými způsoby 

 

III. Kompetence komunikativní 

 přesně a stručně se vyjádří matematickým jazykem včetně symboliky, 
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh , zdokonalí  svůj grafický 
projev 

 ve skupině naslouchá informacím jiných žáků, rozumí jim a vhodně na 
ně reaguje 

 při práci s informacemi rozumí různým typům textů a záznamů, běžně 
užívaných gest, zvuků, přemýšlí o nich, reaguje na ně 

 

IV. Kompetence sociální a personální 

 ve skupině účinně spolupracuje při řešení úloh, pozitivně ovlivní kvalitu 
společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 vytvoří si pozitivní představu o sobě samém, rozvojem důvěry ve 
vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, při rozvoji 
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

 přispěje k upevňování dobrých mezilidských vztahů  
 
 

V. Kompetence pracovní 

 využije matematických poznatků a dovedností v praktických 
činnostech (odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, 
orientace atd.) 

 využije matematických znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje  

 dodrží vymezená pravidla při řešení matematických úloh ve skupině, 
volí vhodné pomůcky, na svém místě udržuje pořádek 
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VI. Kompetence občanské 

 v práci ve skupině respektuje přesvědčení ostatních spolužáků, 
seznámí se s kladnými i zápornými vnitřními hodnotami jednotlivců 

 rozhodne se podle dané situace, uvědomí si společenské normy a 
dodrží je 

 při řešení problémových situací požádá o pomoc, dle svých možností  
poskytne pomoc ostatním 
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Matematika 
1. ročník / 1 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo -obecně Přesahy a vazby 

1.Číslo a početní 
operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
- zná matematické 
operátory + , − , = , < , > a 
umí je zapsat 
- sčítá a odčítá s užitím 
názoru v oboru do 20 
- porovnává množství a 
vytváří soubory prvků 
podle daných kritérií v 
oboru do 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- má představu čísla 
- rozeznává a čte jednotlivá 
čísla  
- orientuje se na číselné ose 
- respektuje posloupnost čísel 
- přikresluje počet prvků 
k daným číslům 
- píše správný tvar číslic 
- píše čísla podle diktátu 
- píše matematická znaménka 
+, - , = , < , >  
- provádí rozklad čísla na 
základě názoru 
- rozkládá čísla v oboru do 20 
- porovnává jednotlivá čísla 
- sčítá a odčítá s pomocí 
znázornění  v oboru  do 20 bez 
přechodu desítky 
- ovládá matematické pojmy  + 
, - , =  a umí je zapsat 
- řeší jednoduché slovní úlohy 
na sčítání a odčítání na základě 
činnosti s konkrétními 
předměty 
- využívá kreslený názor 
k vyřešení slovní úlohy 
- rozlišuje vztahy o několik více, 
o několik méně 
 
 

 
- obor přirozených čísel do 20 
- zápis čísla v desítkové 
soustavě, číselná osa 
- rozklad a porovnávání čísel  
do 20 
- sčítání a odčítání 
přirozených čísel do 20 bez 
přechodu desítky 
- porovnávání čísel 
- řešení slovních úloh 
 
 
 
 
 
 

 
Čj - říkadla, rozvoj slovní 
zásoby,vymýšlení slovních úloh, 
vytváření otázek a odpovědí, 
správná výslovnost, 
číselný písemný projev 
Aj - názvy číslic,čtení 
matematických příkladů 
Vv - názorné kreslení, grafické 
znázornění příkladů 
Pv - modelování, práce 
s drobným materiálem  
Prv - Čtyři roční období, Moje 
rodina, Kde žijeme 
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Matematika 
1. ročník / 2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo -obecně Přesahy a vazby 

2. Závislosti a 
vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Geometrie 
v rovině a 
v prostoru 
 

žák: 
- zvládá orientaci v prostoru a 
používá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, 
dole, vpředu, vzadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- pozná a pojmenuje základní 
geometrické tvary a umí je 
graficky znázornit 

žák: 
- rozlišuje řazení prvků před, za, 
vedle, pod nad 
- řeší jednoduché úlohy na 
orientaci v prostoru 
- používá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, 
dole, vpředu, vzadu 
- doplňuje jednoduché tabulky 
- dodržuje posloupnost čísel 
- rozlišuje základní jednotky 
délky, hmotnosti, objemu 
- zapisuje základní jednotky 
- řeší jednoduché slovní  
úlohy s jednotkami m , kg, l 
 
žák: 
- pojmenuje základní rovinné  
útvary 
- modeluje reálné situace 
- hledá geometrické útvary ve 
svém okolí a pojmenovává je 

 
- orientace v prostoru 
- tabulky 
- základní jednotky délky, 
hmotnosti, objemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- základní geometrické 
rovinné útvary  
 

 
Čj - rozvoj slovní zásoby, správná 
výslovnost 
Prv  - Kde žijeme 
Pv - práce s drobným materiálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj - správná výslovnost 
Pv - modelování, vystřihování 
rovinných útvarů 
Vv -  vybarvování 
Aj - názvy barev 
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Matematika 

2. ročník / 1 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1.Číslo a početní 
operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák : 
- sčítá a odčítá přirozená čísla 
do 20 s přechodem přes 
desítku 
- řeší jednoduché slovní úlohy  
- rozlišuje vztahy o několik více, 
o několik méně 
- orientuje se na číselné ose do 
100 
- píše čísla podle diktátu 
- rozkládá čísla v oboru do 100 
- porovnává jednotlivá čísla 
- sčítá a odčítá  v oboru  do 100 
s přechodem desítky 
- užívá lineární uspořádání 
násobků 
- vyhledává násobky na číselné 
ose 
- upevňuje si pamětně násobky 
- násobí a dělí v oboru 
přirozených čísel do 100 
- řeší jednoduché slovní úlohy 
na sčítání a odčítání 
- řeší jednoduché slovní úlohy 
na násobení a dělení 
- využívá kreslený názor 
k vyřešení slovní úlohy 
- rozlišuje vztahy o několik více, 
o několik méně, několikrát více, 
několikrát méně 
 

 
- sčítání a odčítání 
přirozených čísel do 20 
s přechodem přes desítku 
- obor přirozených čísel do 
100 
- zápis čísla v desítkové 
soustavě 
- rozklad a porovnávání čísel 
0 -100 
- sčítání a odčítání 
přirozených čísel do 100 
s přechodem přes desítku 
- násobení a dělení 
přirozených čísel do 100 
- řešení slovních úloh 
 
 
 
 
 

 
Čj - rozvoj slovní zásoby, rozvoj 
řečových dovedností, správná 
výslovnost, zápis čísel, příkladů a 
odpovědí 
Aj –poznávání čísel, 
zjednodušené sčítání 
5 vyuč.h/týden, integrace 10-
15nim. týdně 
Vv - kreslení prvků,  grafické 
znázorňování příkladů i slovních 
úloh 
Pv - modelování  
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Matematika 

2. ročník / 2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

2. Závislosti a 
vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Geometrie 
v rovině a 
v prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nestandardní 
aplikační úlohy a 
problémy 

žák: 
- uplatňuje matematické 
znalosti při manipulaci s 
drobnými mincemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
 

žák: 
- řeší jednoduché úlohy na 
orientaci v prostoru  
- doplňuje jednoduché tabulky, 
schémata 
- dodržuje posloupnost čísel 
- rozlišuje základní jednotky 
délky, hmotnosti, objemu 
- zapisuje základní jednotky 
- určuje čas 
- rozeznává pojmy hodina, 
minuta 
 
žák: 
- pojmenuje a rozezná základní 
rovinné a prostorové útvary 
- hledá geometrické útvary ve 
svém okolí a pojmenovává je 
- rozezná přímou čáru a křivou 
čáru 
- modeluje bod, přímku, úsečku 
- rýsuje bod, přímku, úsečku 
- označuje správně bod přímku 
a úsečku 
- měří délku úsečky na cm, mm 
 
 
žák: 
- řeší zajímavé úlohy na dané 
téma 
- řeší jednoduché úlohy 
nezávisle na obvyklých 
postupech 

 
-orientace v prostoru 
- tabulky  
- základní  jednotky 
hmotnosti, délky, objemu, 
času 
 
 
 
 
 
 
 
 
- základní rovinné útvary a 
prostorová tělesa 
- bod, přímka a úsečka 
- měření délky úsečky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- obrázkové a číselné řady 
- doplňovačky 
- číselné pyramidy 

 
Čj - rozvoj slovní zásoby, správné 
pojmenování předmětů a 
činností, správná výslovnost 
Prv - Denní režim žáka, Lidé a čas 
Pv - modelování, vystřihování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj - rozvoj řečových dovedností, 
rozvoj slovní zásoby 
Vv - velká tiskací písmena 
Pv - modelování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pv - práce s drobným materiálem, 
modelování 
Prv - Rozmanitosti přírody 
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Matematika 
3. ročník / 1 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1.Číslo a početní 
operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- používá přirozená čísla 
k modelování reálných 
situací, počítá předměty 
v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem 
prvků 
- čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla do 1 000, 
užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 
- užívá lineární uspořádání, 
zobrazí číslo na číselné ose 
- provádí zpaměti 
jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace 
- čte, píše a používá číslice v 
oboru do 20, numerace do 
100 
- řeší jednoduché slovní úlohy 
na sčítání a odčítání v oboru 
do 20 umí rozklad čísel v 
oboru do 20 
 
  

žák:  
- sčítá a odčítá dvojciferná  čísla 
zpaměti s přechodem přes 
desítku do 100 
- rozezná a čte jednotlivá čísla 
v oboru do 1000  
- zaokrouhluje čísla na stovky, 
na desítky 
- píše správný tvar číslic 
- píše čísla podle diktátu 
- rozkládá čísla v oboru do 1000 
- porovnává jednotlivá čísla 
- provádí odhady výsledků 
písemně odčítá , provádí 
kontrolu sčítáním 
- dělí se zbytkem do 100 
- násobí dvojciferná čísla 
jednociferným číslem 
- provádí násobení 
trojciferných čísel číslem 
jednociferným 
-písemně násobí jednociferným 
činitelem 
- řeší slovní úlohy s probranými 
početními operacemi 
- řeší slovní úlohy se dvěma 
početními výkony 
- rozlišuje vztahy o několik více, 
o několik méně, několikrát více, 
několikrát méně 
- vytváří jednoduchý zápis 
slovní úlohy 
  

 
- sčítání a odčítání 
přirozených čísel do 100 
s přechodem přes desítku 
- obor přirozených čísel do 
1000 
- zápis čísla v desítkové 
soustavě 
- porovnávání čísel 0 -1000 
- sčítání a odčítání 
přirozených čísel do 1000 
s přechodem přes desítku 
- násobení a dělení 
přirozených čísel do 1000 
 
 
 
 
 
 

 
Čj - rozvoj slovní zásoby, správná 
výslovnost, vyjadřování se 
k činnostem, zápis příkladů a 
odpovědí 
Aj - 5 vyuč.h/týden, integrace 10-
15nim. týdně 
Vv - názorné kreslení , grafické 
znázorňování 
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Matematika 

3. ročník / 2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

2. Závislosti,vztahy 
a práce s daty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Geometrie 
v rovině a 
v prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody 
jednotek času 
- popisuje jednoduché 
závislosti z praktického života 
-doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel 
- modeluje jednoduché 
situace podle pokynů a s 
využitím pomůcek 
- doplňuje jednoduché 
tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 
20 
 
žák: 
- rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa, nachází v realitě jejich 
reprezentaci 
- porovnává velikost útvarů, 
měří a odhaduje délku úsečky 
- rozezná a modeluje 
jednoduché souměrné útvary 
v rovině 
- rozezná přímku a úsečku, 
narýsuje je a ví, jak se 
označují 
- používá pravítko 

žák: 
-doplňuje jednoduché 
tabulky,schémata  
- rozlišuje základní jednotky 
délky, hmotnosti, objemu 
- rozeznává pojmy hodina, 
minuta,sekunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- pojmenuje a rozezná základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa 
- rozlišuje vrcholy a strany  
čtverce, obdélníka, trojúhelníka 
- hledá geometrické útvary ve 
svém okolí a pojmenovává je 
- rýsuje bod, přímku, úsečku, 
polopřímku 
- označuje správně přímku a 
úsečku 
- měří délku úsečky na cm, mm 
- porovnává dvě úsečky pomocí 
proužku papíru 
 

 
- jednoduché  tabulky 
- základní jednotky 
délky,hmotnosti, objemu, 
času 
- úlohy na orientaci 
v prostoru a čase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- základní rovinné útvary  
- základní prostorové útvary 
- bod, přímka a úsečka, 
polopřímka 
- rýsování bodu, přímky, 
úsečky, polopřímky 
 
 
 
 
 

 
Čj - správné pojmenování 
jednotek, rozvoj slovní zásoby, 
správná výslovnost 
Prv - Denní režim žáka, Lidé a čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv - velká  tiskací písmena                            
Čj - rozvoj řečových dovedností, 
rozvoj slovní zásoby, popis 
předmětu 
Pv - modelování, práce se 
stavebnicí 
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Matematika 

3. ročník / 3 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

4. Nestandardní 
aplikační úlohy a 
problémy 
 
 
 

 
 
 
  

žák: 
- řeší zajímavé slovní úlohy na 
dané téma 
- řeší jednoduché úlohy 
nezávisle na obvyklých 
postupech 
- vyhledává algoritmy 

 
- slovní úlohy 
- obrázkové a číselné řady 
- doplňovačky 
- číselné pyramidy 

 
Čj - rozvoj slovní zásoby 
Pv - práce s drobným materiálem 
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3.4.2.3. Matematika – II.období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace se vyučuje jako samostatný 
předmět v kmenových třídách, případně v učebně informatiky. Výuka v 4. a 5. 
ročníku probíhá v týdenní časové dotaci 5 hodin. V tomto období je kladen 
důraz na upevnění matematických dovedností získaných v I. období, na 
dokončení utváření představy čísla, na upevnění matematických algoritmů, 
na možnosti propojení matematiky se situacemi z reálného světa. Cílem II. 
období je, aby do III. období odcházeli žáci matematicky gramotní. 
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

 Čísla a početní operace 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Geometrie v rovině a v prostoru 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Výuka matematiky v tomto vzdělávacím období má výrazně činnostní 
charakter. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích, ale i ve skupinách. V učebně 
informatiky pak využívají svých znalostí a dovedností při plnění úkolů 
v počítačových programech. 

 

3.4.2.4. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k učení 

 při řešení úloh žák pracuje samostatně, aktivně uplatňuje osvojené 
matematické algoritmy 

 k osvojování si matematických postupů a algoritmů přistupuje 
uvědoměle a cílevědomě 

 žák si aktivně rozvíjí paměť prostřednictvím numerických výpočtů a 
osvojováním si matematických  algoritmů 

 k ohodnocení své práce využije kontrolu, využije své dovednosti v praxi 
a rozvíjí své logické myšlení 

 

II. Kompetence k řešení problémů 

 řešením matematických problémů si rozvíjí kombinatorické a logické 
myšlení, kritické usuzování, srozumitelnou a věcnou argumentaci 

 samostatně nebo ve skupině provede rozbor a hledá optimální způsob 
řešení 

 při řešení odhadne výsledek  

 vyhodnotí správnost řešení 

 žák si postupně osvojí skutečnost, že problém nemá pouze jediné 
řešení 

 
 

III. Kompetence komunikativní 

 v ústním i písemném projevu žák použije přesnou matematickou 
symboliku 

 vyjádří se stručně a matematicky přesně 
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 prováděním zápisů a jejich rozborů spolupracuje při řešení úloh 

 zdokonalí svůj grafický projev 
 

IV. Kompetence sociální a personální 

 ve skupině žák aktivně spolupracuje při řešení problémových a 
aplikovaných úloh, pozitivně ovlivní kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 vytvoří si pozitivní představu o sobě samém rozvojem důvěry ve vlastní 
schopnosti a možnosti při řešení úloh, při rozvoji systematičnosti, 
vytrvalosti a přesnosti 

  

 Kompetence pracovní 

 žák použije matematické poznatky a dovednosti v praktických 
činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, 
orientace 

 žák uplatní matematické znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního 
rozvoje 

 

V. Kompetence občanské 

 řešením praktických úloh z běžného života si žák uvědomí nutnost 
ochrany životního prostředí, uvědomí si správnost ekologického využití 
druhotných surovin a třídění odpadu 

 žák si je vědom svých možností pomoci druhým, slabším nebo 
zdravotně znevýhodněným 
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Matematika 
4. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Číslo a početní operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Závislosti, vztahy a práce 
s daty 

žák: 
- sčítá a odčítá zpaměti i 
písemně dvouciferná čísla 
- zvládne s názorem řady 
násobků čísel 2 až 10 do 100 
- zapíše a řeší jednoduché 
slovní úlohy 
- rozeznává sudá a lichá čísla 
- používá kalkulátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- vyhledá a roztřídí 
jednoduchá data (údaje, 
pojmy apod.) podle návodu 

žák: 
- provádí písemné operace 
v obou přirozených čísel 
- orientuje se na číselné ose 
- zaokrouhluje přirozená čísla 
na desítky a stovky 
- kontroluje výsledky 
početních operací 
- aplikuje osvojené početní 
operace 
- řeší a tvoří jednoduché 
slovní úlohy 
-bezpečně ovládá písemné 
sčítání, odčítání a násobení 
- využívá v početních 
operacích komutativnost a 
asociativnost sčítání   
- bezpečně zvládá malou 
násobilku 
 
žák: 
- vyhledává a třídí data 
- orientuje se 
v jednoduchých tabulkách 
- sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy 
- převádí jednotky délky, 
hmotnosti a času 
- orientuje se v jízdním řádě 
- pracuje s matematickými 
algoritmy 

 
- obor přirozených čísel do 
1 000 000 
- vlastnosti početních 
operací s přirozenými čísly 
- písemné algoritmy 
početních operací 
- porovnávání čísel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jednotky hmotnosti, délky a 
času 
- vztahy a závislosti 
- násobky i mimo obor 
násobilky 
- diagramy, grafy, tabulky, 
jízdní řády 
- přímá úměrnost 
- využívání prostředků 
výpočetní techniky 
 

 
Čj – Čitelný písemný        
projev,  tvary číslic 
Př – Porovnávání látek 
Vl – Odhad vzdálenosti 
Aj – Čísla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př – Lidé a čas 
        Rozmanitost přírody 
Pv – Práce s jednoduchým 
náčrtem 
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Matematika 
4. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

3. Geometrie v rovině a 
prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aplikační úlohy 

žák: 
- sčítá a odčítá úsečky 
- sestrojí rovnoběžky a 
kolmice 
- znázorní, narýsuje a označí 
základní rovinné útvary 
- měří a porovnává délku 
úsečky 

žák: 
- rozlišuje pojmy lomená 
čára, přímka, polopřímka, 
úsečka 
- měří a porovnává délky 
úseček 
- sestrojuje kolmice a 
rovnoběžky 
- znázorňuje a rýsuje 
základní rovinné útvary 
(trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kružnici, kruh) 
- vypočítá obvod čtverce, 
obdélníku a trojúhelníku 
- určí osu souměrnosti  
 
žák: 
- sestavuje a řeší zajímavé 
slovní úlohy na dané téma 
- řeší jednoduché úlohy 
nezávisle na obvyklých 
postupech 
- vyhledává algoritmy mimo 
obor násobilky 
- sestavuje otázky podle 
zadaného textu a příkladu 

 
- základní rovinné útvary 
- vzájemná poloha dvou 
přímek 
- délka úsečky 
- konstrukce trojúhelníku, 
čtverce, obdélníku, kružnice 
a kruhu 
- základní prostorové útvary - 
kvádr, krychle, koule, válec 
- osová souměrnost 
 
 
 
 
 
 
- slovní úlohy 
- obrázkové a číselné řady 
- magické čtverce 
- doplňovačky 
- netradiční geometrické 
úlohy 
- číselné pyramidy 
- SUDOKU 

 
Vv – Tiskací velká písmena 
Pv – Práce se stavebnicí 
Čj – Popis předmětu 
Vl – Orientace v plánu obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př – Příroda v ročních 
obdobích, Lidské tělo 
Pv – Práce s drobným 
materiálem 
        Pěstování rostlin 
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Matematika 
5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Číslo a početní operace 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- využívá při pamětném i 
písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání a 
násobení 
- provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel 
- provádí odhady a 
kontroluje výsledky 
početních operací v oboru 
přirozených čísel 
- řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém 
oboru přirozených čísel 
- zaokrouhluje přirozená čísla 
- čte, píše a porovnává čísla v 
oboru do 100 i na číselné 
ose, numerace do 1000 
- zaokrouhluje čísla na 
desítky i na stovky s využitím 
ve slovních úlohách 
- tvoří a zapisuje příklady na 
násobení a dělení v oboru do 
100 
 

žák: 
- provádí zápis čísla 
v desítkové soustavě 
- provádí všechny písemné 
početní operace v oboru 
přirozených čísel 
- zaokrouhluje přirozená čísla  
- provádí odhady a 
kontroluje výsledky všech 
početních operací 
- využívá známé početní 
operace při řešení slovních 
úloh 
- řeší složené slovní úlohy 
- tvoří  slovní úlohy k daným 
početním operacím 
- tvoří slovní úlohy na dané 
téma 
- aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru 
přirozených čísel 
 
 

 
- celý obor přirozených čísel  
- zápis čísla v desítkové 
soustavě 
- vlastnosti početních 
operací s přirozenými čísly 
- písemné algoritmy 
početních operací 
- porovnávání čísel 
 
 
 
 
 

 
Čj – Zápis čísel 
         Tvary číslic 
Př –Životní podmínky 
       Ochrana přírody 
       Vesmír 
Vl – Evropské státy 
Aj – Čísla 
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Matematika 
5. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

2. Závislosti, vztahy a práce 
s daty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Geometrie v rovině a 
prostoru 
 

žák: 
- vyhledává, sbírá a třídí  
data  
- čte a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy 
- orientuje se a čte v 
jednoduché tabulce - určí čas 
s přesností na čtvrthodiny, 
převádí jednotky času v 
běžných situacích – provádí 
jednoduché převody 
jednotek délky, hmotnosti a 
času - uplatňuje 
matematické znalosti při 
manipulaci s penězi 
 
žák: 
- rýsuje a znázorňuje 
základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, 
trojúhelník a kružnici), 
užívá jednoduché konstrukce 
- určí délku lomené čáry, 
obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran  
- určí obvod čtyřúhelníku 
sečtením délek stran- 
- určí obsah obrazce pomocí 
čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 
 

žák: 
- vyhledává, sbírá a třídí 
data podle určitých závislostí 
- čte tabulky 
- vybírá data z tabulky 
- sestavuje tabulky a 
diagramy podle dané 
charakteristiky 
- využívá převodu jednotek 
při řešení slovních úloh 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rýsuje trojúhelník, čtverec 
obdélník a kružnici 
- znázorňuje postup rýsování 
základních rovinných útvarů 
- rýsuje přesně a čistě  
- počítá obvod 
mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 
- určuje osu souměrnosti  
- pojmenovává vzájemnou 
polohu přímek 
- ovládá převody jednotek 
délky 
 

 
- vztahy a závislosti, jejich 
vlastnosti 
- diagramy, grafy, tabulky a 
jízdní řády 
- využívání prostředků 
výpočetní techniky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- rovinné útvary  
- konstrukce trojúhelníku, 
čtverce, obdélníku, kružnice 
a kruhu 
- základní útvary v prostoru 
(kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec) 
- výpočet obvodu a obsahu 
- jednotky délky a jejich 
převody 
- osová souměrnost 
 

 
Čj – Zápis do tabulky 
        Zkratky 
Př – Orientace v čase 
        Vlastnictví 
        Ekologie 
Vl - Cestování 
Pv – Práce s jednoduchým 
náčrtem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv –Prostorová perspektiva 
Pv –Pracovní postup podle 
návodu 
Čj – Popis pracovního      
postupu 
Vl – Orientace na mapě 
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Matematika 
5. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aplikační úlohy 
 

- rozpozná a znázorní ve 
čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a 
určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 
- vypočítá obvod 
mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 
- sestrojí rovnoběžky a 
kolmice 
- určí osu souměrnosti 
překládáním papíru - pozná 
základní tělesa 
 
žák: 
- řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech 
školské matematiky 
- řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy, jejichž řešení 
nemusí být závislé na 
matematických postupech 
 
 
 

- poznává a pojmenovává 
základní prostorová tělesa 
(kvádr, krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec) 
- modeluje základní tělesa 
- doplňuje osově souměrné 
obrazce 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- sestavuje a řeší jednoduché 
slovní úlohy na dané téma 
- řeší jednoduché úlohy 
nezávisle na obvyklých 
postupech 
- vyhledává algoritmy 
- tvoří jednoduché slovní 
úlohy podle zadaného 
příkladu 
- sestavuje otázky podle 
zadaného textu a příkladu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- slovní úlohy 
- obrázkové a číselné řady 
- magické čtverce 
- doplňovačky 
- prostorová představivost 
- SUDOKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př – Životní podmínky 
       Ochrana živ. Prostředí 
Vl – Proměny způsobu života 
Pv – Lidové zvyky a tradice 
 



[Zadejte text.] 
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3.4.2.5. Matematika – III. období 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace se vyučuje jako samostatný 
vyučovací předmět Matematika. Celková hodinová dotace činí 18 hodin - v 6. 
, 7.a 8. ročníku 4 hodiny týdně, v  9. ročníku 5 hodin týdně. Navazuje svým 
vzdělávacím obsahem na předmět matematika na 1. stupni. Je založena 
především na aktivních činnostech, jejichž prostřednictvím žáci získávají 
matematickou gramotnost. Předmět žákům umožňuje seznámit se 
s matematickými pojmy, číselnými obory a matematickými objekty. Svým 
charakterem rozvíjí logické usuzování, abstraktní myšlení a zaměřuje se na 
konkrétní využití v praxi. Předmět Matematika je úzce spjat s dalšími 
vzdělávacími oblastmi, usnadňuje jejich výuku a vytváří předpoklady pro další 
úspěšné studium. 
Předmět Matematika sestává z následujících tématických celků: 

 číslo a proměnná 

 geometrie v rovině a prostoru 

 závislosti, vztahy a práce s daty 

 nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace probíhá formou jednotlivých 
vyučovacích hodin v kmenových třídách, podle potřeby také v učebnách 
informatiky. Má výrazně činnostní charakter. Role učitele spočívá především 
v efektivním zaměstnání žáků v době vyučování - samostatné nebo skupinové 
řešení úloh a problémů, vyhledávání a vyvozování nových poznatků na 
základě vlastních činností. Žáci se učí efektivně pracovat s kalkulátorem při 
numerických výpočtech, využívají moderní informační a komunikační 
technologie. 

 

3.4.2.6. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence k učení 

 žák si vytvoří řešením úloh zásobu matematických nástrojů (početních 
algoritmů, metod řešení, které pak využije v praxi) 

 pracuje samostatně nebo v měnitelných skupinách ,vyjádří se přesně a 
stručně, argumentuje srozumitelně a věcně 

 najde a zvolí vhodné způsoby a metody pro efektivní řešení úloh, 
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 

 vytvoří si důvěru ve vlastní schopnosti a provede soustavnou, 
systematickou sebekontrolu 

 

II. Kompetence k řešení problému 

 na úlohách a příkladech z reálného života žák provede rozbor 
problému, plán řešení, odhadne, hodnotí a ověří výsledek vzhledem 
k podmínkám úlohy   

 zařazením vhodných problémových úloh si rozvine logické, 
kombinatorické, abstraktní myšlení a kritické usuzování 

 pracuje s chybou, vyrovná se s případným neúspěchem a hledá různé 
varianty řešení zadaných úloh 

 



[Zadejte text.] 
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III. Kompetence komunikativní 

 pří řešení úloh žák formuluje a vyjádří vlastní myšlenky, respektuje 
názory druhých 

 využije komunikační a informační prostředky pro řešení úloh a 
spolupráci s ostatními 

 užije matematický jazyk, pracuje s grafy, tabulkami, diagramy  

 zdokonalí grafický a nonverbální projev pomocí konstrukčních úloh, 
rýsování a náčrtků, dbá na přesnost a pečlivost 

 

IV. Kompetence občanské 

 zařazením úloh s ekologickou tématikou si žák prohloubí ekologické 
myšlení a tvoří si vztah k životnímu prostředí 

 použije statistické údaje, účastní se matematických soutěží a olympiád  

 matematickým modelováním reálných situací žák zjišťuje, že realita je 
složitější než matematický model 

 

V. Kompetence sociální a personální 

 žák spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách, vytvoří si schopnost 
požádat o pomoc ale také pomoc poskytnout 

 rozvine svou systematičnost, přesnost, vytrvalost a schopnost 
sebekontroly  a tím pozitivně ovlivní kvalitu odvedené práce 

 utvoří příjemnou atmosféru při práci v týmu, posílí svou sebedůvěru  
 

VI. Kompetence pracovní 

 soustavným procvičováním žák upevní získané pracovní návyky, 
zdokonalí svůj grafický projev 

 efektivně využije osvojený matematický aparát, zodpovědně plní 
zadané úkoly, dokončí práci 

 řešením vhodných úloh získá  reálný pohled do problémů v oblasti 
šetření energiemi, surovinami, penězi a uvědomí si nutnost dbát o 
zdraví své i jiných 
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Matematika a její aplikace 

6. ročník/1  

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby  

1. Číslo a proměnná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Závislosti, vztahy a práce 
s daty 
 
 
 
 
3. Geometrie v rovině a 
prostoru 

žák: 
- provádí početní operace 
v oboru nezáporných deset.  
a přirozených čísel 
- zaokrouhluje, provádí 
odhad  
s danou přesností 
- modeluje a řeší situace 
s využitím dělitelností 
přirozených čísel 
- analyzuje, řeší jednoduché 
problémy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
žák: 
- rozpozná vztah přímé 
úměrnosti 
- vyhledává a zpracovává 
Data 
 
žák: 
- charakterizuje a třídí zákl. 
rovinné a prostorové útvary 
- určuje velikost úhlů 
měřením a výpočtem 
- odhadne a vypočte obvod 
a 
obsah základních rovinných 
útvarů, načrtne a sestrojí 
rovinné útvary, využívá 
potřebnou matematickou 
symboliku 
 

žák: 
- zaokrouhluje na daný řád 
- dodržuje pořadí početních 
výkonů, odhadne, porovná 
- rozezná, porovná a 
převede 
jednotky délky, hmotnosti 
- účelně využívá kalkulátor 
- sčítá, odčítá, násobí, dělí, 
ověřuje správnost dělení 
zkouškou, provádí odhad 
- třídí čísla podle znaků 
dělitelnosti, urči násobky a 
dělitele čísel pamětně i 
rozkladem na prvočísla 
 
žák: 
- třídí data a zapisuje do 
tabulky, zapisuje hodnoty do 
trojčlenky, řeší slovní úloh 
trojčlenkou 
 
žák: 
- měří a rýsuje úhly pomocí 
úhloměru, zná druhy úhlů a  
jejich značení, užívá 
jednotky stupeň a minuta, 
doplní úhly vedlejší a 
vrcholové, urči jejich 
velikosti, dopočítá úhly 
vnitřní a vnější v 
trojúhelníku 
 

 
- desetinná čísla 
- dělitelnost přirozených čísel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- přímá úměra 
- trojčlenka 
 
 
 
 
- základy rýsování 
- úhly 
- trojúhelníky 
- krychle, kvádr 

 
F – převody jednotek 
Čj – pravopis a stylistika 
       odpovědí a zápisů 
Aj – sčítání a odčítání, velká 
čísla 
5 vyuč.h/týden, integrace 15 
min týdně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praxe- ceny zboží, jízdní řády, 
jídelníčky 
F- fyzikální výpočty 
 
 
 
Tv – sportovní disciplíny,úhel 
       doskoku 
Pv- úhly řezných břitů 
Tk – rýsování a popis 
technických výkresů 
F- nakloněná rovina 
Vv - využití těles, prostorová  
       představivost 
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Matematika a její aplikace 

6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nestandardní aplikační         
úlohy a problémy 
 

- odhadne a vypočte objem 
a povrch krychle a kvádru 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při 
řešení úloh 
- nalézá různá řešení  
předpokládaných nebo 
zkoumaných situací 

- třídí, popisuje a sestrojí  
trojúhelníky, jejich výšky, 
těžnice, určí obvod a obsah 
trojúhelníku, zná a převádí 
jednotky objemu, určuje 
objem a povrch kvádru a 
krychle, sestrojí obraz v PRP 
 
žák: 
- aplikuje poznatky a 
dovednosti z různých oblastí 
- řeší úlohy na prostorovou 
Představivost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- úlohy s užitím číselných řad 
- obrázkové analogie 
- logické geometrické úlohy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudoku 
Klokan,Pythagoriáda 
Dě- letopočty (římské číslice) 
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Matematika a její aplikace 

7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

1. Číslo a proměnná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- provádí početní operace s  
čísly celými a racionálními, 
- provádí odhady a účelně 
využívá kalkulátor 
- modeluje a řeší situace s 
využitím zlomků, analyzuje 
a řeší jednoduché problémy 
- užívá různé způsoby  
vyjádření kvantitativního  
vztahu celek-část  
- modeluje konkrétní situace 
v nichž využívá matematický 
aparát v oboru celých čísel a 
racionálních čísel 
- řeší modelováním a  
výpočtem situace vyjádřené  
poměrem 
- pracuje s měřítky map a  
plánů 
- matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím % 
- řeší aplikační úlohy na  
procenta 
- analyzuje a řeší  
jednoduché problémy, v  
nichž využívá aparát v  
oboru procent 
 

žák: 
- rozezná a zapíše záporné a 
kladné číslo,urči opačné a  
převrácené číslo k danému 
číslu, vysvětli a urči  
absolutní hodnotu čísla 
- porovná dvě čísla a zobraz 
je na číselné ose 
- sčítá, odčítá, násobí a dělí 
celá a racionální čísla, 
- využívá pořadí početních 
výkonů, uvede zlomek na 
základní tvar, převede  
zlomek na desetinné číslo a  
naopak, upraví smíšené 
číslo na zlomek 
- řeší slovní úlohy na užití  
celých a racionálních čísel 
- užívá zlomky při řešení  
praktických úloh 
- porovná dvě veličiny  
poměrem, zjednoduší daný 
poměr krácením 
- zvětší (zmenší)  danou 
hodnotu v daném poměru, 
- rozdělí celek na 2-3 části v  
daném poměru 
- řeší slovní úlohy z praxe s  
využitím poměru 
 

 
- celá čísla 
- racionální čísla 
- poměr 
- procenta 
 

 
Ze - měřítko na mapě 
Fy – teplota 
Praxe - stav vodní hladiny, 
obchod, sleva, zdražení 
Ch - směsi, roztoky 
Aj – sčítání a odčítání, velká 
čísla 
5 vyuč.h/týden, integrace 15 
min týdně 
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Matematika a její aplikace 

7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Závislosti, vztahy a práce 
s daty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
 - matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 
- porovnává soubory dat 
- vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data 
- určuje vztah přímé nebo 
nepřímé úměrnosti 
 
 
 

- využívá dané měřítko při  
zhotovování jednoduchých 
plánů a čtení map 
- určí kolik procent je daná 
část z celku 
- určí jak velkou část celku 
tvoří daný počet procent… 
- určí celek z dané části a  
příslušného počtu procent 
- využívá trojčlenku k řešení 
úloh, řeší slovní úlohy na  
výpočet počtu procent, 
celku, procentové části 
- užívá pojem promile, úrok 
 
žák:  
- zakreslí bod s danými 
souřadnicemi, přečte 
souřadnice bodu 
vyznačeného v pravoúhlé 
soustavě souřadnic 
- rozezná vztah přímé a 
nepřímé úměrnosti, řeší 
slovní úlohy na úměrnost 
trojčlenkou, počítá 
aritmetický průměr 
- čte a sestrojuje různé 
diagramy a grafy s údaji 
uvedenými  procentech 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pravoúhlá soustava 
souřadnic 
- funkce přímé a nepřímé  
úměrnosti 
- aritmetický průměr 
- diagramy, nákresy,  
schémata, grafy,tabulky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIO- testy 
CERMAT 
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Matematika a její aplikace  

7. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

3. Geometrie v rovině a 
prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nestandardní aplikační 
    úlohy a problémy 

žák: 
- načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru v osové a  
středové souměrnosti 
- určí osově a středově 
souměrný útvar 
- rozlišuje jednotlivé druhy 
rovnoběžníků a lichoběžníků 
a zná jejich vlastnosti 
- sestrojí čtyřúhelníky v 
jednoduchých případech 
- vypočte obvod a obsah 
rovnoběžníku (lichoběžníku) 
- řeší slovní úlohy z praxe 
vedoucí k výpočtu obvodu a 
obsahu rovnoběžníku, 
lichoběžníku a trojúhelníku 
 
žák: 
 - užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při 
řešení úloh 
- hledá různá řešení 
zkoumaných situací 
 

žák: 
- určí, zda jsou dva rovinné 
obrazce shodné 
- určí osu souměrnosti osově 
souměrného obrazce a střed 
souměrnosti středově 
souměrného obrazce 
- užívá shodná zobrazení 
v praxi, užívá věty sss,sus, 
usu o shodnosti útvarů  
- převádí jednotky délky, 
obsahu a objemu 
- vyhledává v  M-F tabulkách 
vzorce pro výpočet 
rovinných útvarů 
 
 
 
žák: 
- využívá matematických 
poznatků a dovedností 
- rozvíjí kombinatorické a 
abstraktní myšlení 

 
- shodnost 
- shodná zobrazení 
- osová souměrnost 
- středová souměrnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  číselné a logické řady 
- zajímavé slovní úlohy 
- Scia, inteligenční testy 
- Magické čtverce 
- Sudoku 

 
Vv – využití souměrností 
v kreslení a výtvarných 
dílech  
Pv- technické výkresy 
součástek 
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Matematika a její aplikace 

8.ročník/1 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

1. Číslo a proměnná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu 
- provádí odhady 
- účelně využívá kalkulátor 
- matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
proměnných 
- určí hodnotu výrazu 
- sčítá, odčítá a násobí 
mnohočleny 
- formuluje a řeší reálnou 
situaci pomocí rovnic 
 
 
 
 
 

žák: 
 - určuje druhou mocninu a 
odmocninu pomocí tabulek i 
kalkulátoru,  určuje číselné 
mocniny s přirozeným 
mocnitelem, provádí 
základní početní operace s 
číselnými mocninami 
- určí odvěsny a přeponu 
pravoúhlého trojúhelníka 
- užívá Pythagorovou větu 
v praxi, řeší slovní úlohy 
vedoucí k užití Pythagorovy 
věty 
- určuje hodnotu výrazu 
dosazováním, zapisuje slovní 
text pomoci výrazů  
- sčítá, odčítá a násobí  
mnohočleny, užívá vzorce 
ke zjednodušení výrazů 
- řeší lineární rovnici pomocí 
ekvivalentních úprav, 
- zkoumá správnost řešení 
zkouškou 
- řeší slovní úlohy vedoucí k 
řešení lineární rovnice 
- užívá řešení lineárních 
rovnic v praxi 
 

 
- mocniny a odmocniny 
- Pythagorova věta 
- číselné mocniny 
- výrazy, mnohočleny 
- lineární rovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dě- filosofové a matematici 
Fy-  úlohy o pohybu 
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Matematika a její aplikace 

8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

2. Závislosti, vztahy a práce 
s daty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Geometrie v rovině a 
v prostoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
 - vyjádři funkční vztah 
tabulkou, grafem, rovnicí 
- matematizuje jednoduché  
reálné situace s využitím  
funkčních vztahů 
- porovnává soubory dat 
- vyhledává, vyhodnocuje a  
zpracovává data 
 
 
 
žák: 
- odhadne a vypočte obvod 
a obsah kruhu 
- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy 
- využívá potřebnou  
matematickou symboliku 
- zdůvodňuje a využívá 
polohové a metrické 
vlastnosti rovinných útvarů 
- využívá pojem množina 
všech bodů dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru a k 
řešení konstrukčních úloh 
- načrtne a sestrojí kružnici a 
další rovinné útvary 
 

žák: 
- zapíše tabulku a rovnici 
přímé, nepřímé úměrnosti 
- narýsuje graf přímé,  
nepřímé úměrnosti 
- provádí jednoduchá  
statistická šetření a zapisuje 
jeho výsledky formou 
tabulky 
- určuje četnost jednotlivých 
hodnot 
 
žák: 
- sestrojí kružnici daného 
poloměru, užívá pojmy 
poloměr, průměr, π,  užívá 
pojmy kruh, kružnice v 
praktických situacích , 
- určí obvod, obsah kruhu, 
délku kružnice, řeší slovní 
úlohy vedoucí k výpočtům 
obvodu a obsahu kruhu 
- sestrojí soustředné 
kružnice, pozná tětivu a umí 
ji vypočítat, sestrojí tečnu ke 
kružnici, urči vzájemnou 
polohu přímky a kružnice a  
vzájemnou polohu dvou 
kružnic 
- užívá Thaletovu větu 
v praxi 
 

 
- funkce přímé a nepřímé 
úměrnosti 
- základy statistiky 
- diagramy, nákresy,  
  schémata, grafy,tabulky 
 
 
 
 
 
 
 
- kruh, kružnice 
- konstrukční úlohy 

 
Fy, Ch - výpočty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv, Pv – technické výkresy 
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Matematika a její aplikace  

8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
4. Nestandardní aplikační 
úlohy a problémy 
 

 
 
 
 
žák: 
- řeší úlohy na prostorovou 
představivost 
- aplikuje a kombinuje  
poznatky a dovednosti 
z různých vzdělávacích 
oblastí 
 

- sestrojí trojúhelníky a 
čtyřúhelníky zadané různými 
prvky (výška, těžnice) 
 
žák: 
- formuje studijní 
dovednosti 
- rozvíjí schopnost  
sebekontroly, vytrvalosti, 
přesnosti  a systematičnosti 
- vytváří si zásobu  
matematických nástrojů 

 
 
 
 
 
- netradiční geometrické 
úlohy 
- magické čtverce 
- zajímavé slovní úlohy 
 

 
 
 
 
 
Sudoku 
SCIO, CERMAT 
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Matematika a její aplikace  
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

1. číslo a proměnná 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Závislosti, vztahy a práce 
s daty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Geometrie v rovině a 
prostoru 
 

žák: 
-provádí rozklad 
mnohočlenu 
na součin pomocí vzorců a  
vytýkáním 
- formuluje a řeší reálnou  
situaci pomocí soustav  
lineárních rovnic 
- analyzuje a řeší  
jednoduché problémy,  
modeluje konkrétní situace,  
v nichž využívá matematický 
aparát 
 
 
 
 
žák: 
- vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data 
- porovnává soubory dat 
- vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí grafem 
- matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 
 
 
 
 
žák: 
- načrtne a sestrojí obraz 
tělesa, síť tělesa 
- odhadne a vypočte objem 
a povrch tělesa 

žák: 
- najde společného dělitele 
dvojčlenů, trojčlenů 
- provádí vytýkání závorek 
- užívá vzorce pro rozklad 
výrazů na součin 
- řeší soustavu lineárních 
rovnic se dvěma neznámými 
sčítací a dosazovací  
metodou 
- provádí zkoušku správnosti 
svého řešení 
- vypočítá hodnotu neznámé 
ze vzorce 
- řeší slovní úlohy pomocí 
 soustav 
 
žák: 
 - rozezná funkční vztah od 
jiných vztahů 
- určuje definiční obor 
funkce 
- určuje množinu hodnot 
funkce 
- sestrojí graf lineární funkce 
- řeší graficky soustavu dvou 
lineárních rovnic 
- užívá probrané funkce při 
řešení úloh z praxe 
 
žák: 
- načrtne obraz těles ve 
volném rovnoběžném 
promítání, vypočte objem a 
povrch těles 

 
- výrazy - rozklad na součin 
- soustavy lineárních rovnic se 
dvěma neznámými 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lineární funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tělesa 
- kolmý hranol 
- válec, kužel 
- koule 
- jehlan 

 
Ch - směsi a roztoky 
Rj – výslovnost základních 
číslovek 
1 vyuč.h/týden, integrace 10 
min. týdně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze, Fy – grafy, tabulky, 
diagramy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pv, Tk  - pravoúhlé promítání,  
obrazy součástek 
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VV- budovy, krabice 
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Matematika a její aplikace  

9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy  Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nestandardní aplikační  
úlohy a problémy 

žák: 
- určuje, charakterizuje  
tělesa a analyzuje jejich  
vlastnosti 
- účelně využívá kalkulátor a 
MF tabulky 
- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy 
s využitím osvojeného 
matematického aparátu 
 
 
žák: 
- aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z  
různých vzdělávacích  
oblastí  
- užívá logický úsudek a  
kombinační myšlení 
- nalézá různá řešení úloh a 
zkoumaných situací 
 

žák: 
- zná a umí převádět 
jednotky objemu, obsahu, 
délky, hmotnosti 
- řeší úlohy z praxe na 
výpočty objemů a povrchů 
kvádru a krychle ,hranolů, 
válce, kužele, koule, jehlanu 
- užívá pojmy válec, hranol, 
jehlan, kužel, koule v 
praktických situacích 
 
žák: 
- formuje studijní 
dovednosti 
- vytváří si zásobu 
matematických nástrojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- matematická olympiáda 
- Klokan 
- přijímací zkoušky 
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3.4.3. Finanční gramotnost 

 

3.4.3.1. Finanční gramotnost - III. období 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací předmět Finanční gramotnost má žákům umožnit seznámení se 
základními pojmy a problémy ekonomiky, se kterými se budou setkávat ve svém 
budoucím životě. Naučí se řešit různé ekonomické situace – rodinný rozpočet, 
ekonomické plánování. Seznámí se s jednoduchým účetnictvím, jeho 
zpracováním ve výpočetní technice. 

Předmět Finanční gramotnost bude vyučován v 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny 
týdně. 

 
 
 3.4.3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence k učení 

 podporuje žáky v tom, aby sami uchopili látku správným způsobem 

 vede žáky k poznání vlastních dosavadních znalostí, zájmů, charakteru, vůle a 
jejich využívání 

 motivuje žáky k aktivnímu zapojení do vyučovacího procesu  

 směřuje žáky k základnímu osvojení nových poznatků 

 vede žáky k upevnění poznatků o základních pojmech finanční gramotnosti  
 

II. Kompetence k řešení problémů  

 kriticky přemýšlí o nutnosti a účelnosti finančních produktů 

 rozvíjí schopnost odhadovat důsledky finančních situací  

 vede žáky k systematickému a přesnému uvažování  
 

III. Kompetence komunikativní  

 vede k přesnému vyjadřování týkajícího se finančních záležitostí 

  umožňuje diskutovat o problémech 
 

IV. Kompetence sociální a personální 

 podporování zájmu o názory, náměty a zkušenosti žáků 

 učí spolupracovat ve skupině 

 umožňuje žákům podílet se na sestavování finančních pravidel nakládání 
s financemi 

 podporuje schopnost orientovat se na problémy druhých a snaží se jim 
poradit v rámci svých schopností 

 
V. Kompetence občanské 

 vede žáky k uvědomění si svých práv  

 hodnotí činnost žáků a naznačuje její důsledky 

 vede žáky k uvědomění si odlišnosti myšlení lidí  
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VI. Kompetence pracovní  

 nabízí možnosti využívání matematických operací v praktickém životě  

 vede žáky k plánování svých výdajů  

 učí žáky pracovat podle zadaných kritérií, dodržovat postupy, termíny  
 předkládá návrhy vyhledávání informací z různých zdrojů 
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Finanční gramotnost 

9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1.Hospodaření s penězi 
 
 
 
 
 
 
  

žák:                                            
-rozlišuje a porovnává různé 
formy vlastnictví, uvede 
jejich příklady 
-učí se zhodnotit svou 
finanční situaci, dodržovat 
zásady hospodárnosti 
-s pomocí sestaví jednoduchý 
rozpočet své domácnosti, 
zhodnotí příjmy a výdaje 
(jejich nutnost, pravidelnost) 
-popíše a objasní vlastní 
způsoby zacházení s penězi a 
se svým i svěřeným 
majetkem 
-porovná svá přání a potřeby 
se svými finančními 
možnostmi 
-uvede příklady příjmů  
  a výdajů domácnosti 
-vysvětlí rozdíl mezi 
pravidelnými a 
jednorázovými příjmy a 
výdaji 
-navrhne, jak řešit situaci, 
kdy jsou příjmy větší než 
výdaje  a v opačné situaci 
-vysvětlí, co je inflace a jaký 
je její vliv na reálnou hodnotu 
peněz 
 

žák:                                  
-umí porovnat různé formy 
vlastnictví, orientuje se v nich 
-používá peníze v běžných 
situacích, dokáže odhadnout  
a zkontrolovat cenu nákupu 
a vrácené peníze 
-aplikuje úlohy na praxi           
a každodenní život 
-dokáže sestavit fiktivní 
rodinný rozpočet 
-umí vysvětlit, proč spořit, 
kdy si půjčovat a jak vracet 
dluhy 
 

 
Základní ekonomické pojmy:                 
Peníze, funkce peněz 
Majetek 
Úroky a úročení 
Půjčky a spoření 
Úvěry 
Daně 
Měna, cena, inflace 

 Hotovostní a bezhotovostní    
 platba 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
M – grafy, tabulky, diagramy, 
procenta 
 
Ov – řešení problémů, 
klamavé reklamy 
 
D – formy vlastnictví, vznik 
peněz 
 
Z – světové banky, měna 
 
I – psaní na PC, využívání 
internetu, WORD, EXCEL 
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Finanční gramotnost 

9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

2.Hospodaření domácnosti 
 
 
 
 
 
 
 
  

žák:  
-utřídí a porovná služby, 
které banky nabízejí 
občanům,  
a vysvětlí, jakou funkci tím 
plní 
-na příkladech vysvětlí 
výhody a nevýhody 
hotovostního a bezhotovost- 
ního placení  
-vysvětlí, co je to úrok 
-uvede nejčastější formy 
pojištění, posoudí jejich 
využití a potřebu 
-na příkladech objasní rizika 
půjčování peněz 
-vysvětlí, k čemu slouží 
bankovní účet 
-popíše postup při reklamaci 
výrobku nebo služby 
-na příkladu objasní, jak se 
bránit v případě porušení 
práv spotřebitele  
  

 žák:                                  
-umí se orientovat v nabídce 
bank 
-rozšíří si slovní zásobu o 
nové pojmy 
-dokáže si poradit 
s bezhotovostním placením 
-umí si spočítat  úroky 
-rozezná rizika půjčování 
peněz 
-zná nejčastější formy 
pojištění 
-umí postupovat při 
reklamaci vadného nebo 
poškozeného zboží 
-dokáže bránit svá 
spotřebitelská práva 

 
Příjmy a výdaje 
Rozpočet (osobní, rodinný) 
Hospodaření a vedení 
domácnosti 
Úspory, úroky, investice 
Pojištění 
Práva spotřebitelů 
 
 
 
 

 
 

 

 
M – grafy, tabulky, výpočet  
základu a procentové části 
 
Čj – pravopis (žádosti, 
reklamace aj.) 
 
Z – světové banky, měna 
 
Ov – analýzy vlastních i cizích 
postojů, projevů v chování 
lidí; 
vytváření odpovědnosti, 
spolehlivosti, respektu; 
kritický přístup k reklamě 
 
I – psaní na PC, využívání 
internetu, internetové 
bankovnictví 
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Finanční gramotnost 

9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

3.Bankovnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Státní rozpočet 

 

 

 

 

    

žák:  

-na příkladech objasní 

možnosti úspor, investic či 

spotřeby při nakládání 

s volnými finančními 

prostředky 

-uvede možnosti půjčení 

chybějících finančních 

prostředků 

-porovná nabídku finančních 

produktů pro půjčení 

chybějících finančních 

prostředků 

 

 

 

 

žák: 

-seznámí se s pojmem státní 

rozpočet (jak se tvoří, co ho 

ovlivňuje aj.)   

-formuluje principy podnikání  

-principy fungování trhu 

-dávky a příspěvky          

žák:  

-dokáže objasnit možnosti 

úspor a investic 

-orientuje se v možnostech 

půjčování finančních 

prostředků 

-dokáže vysvětlit, co je to 

finanční rozpočet 

-umí vysvětlit pojmy 

podnikání a podnikatel 

-propojí své znalosti se 

zkušenostmi, umí řešit 

problémy v oblasti šetření 

penězi, orientuje se 

v možnostech dávek 

 a příspěvků  

 

 

Banky a jejich služby 

Cenné papíry 

Podnikání a účetnictví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principy fungování trhu 

Tvorba ceny 

Nabídka a poptávka 

Dávky a příspěvky 

 

 

 

 

 

 

 

M – matematický jazyk, grafy, 

tabulky, diagramy, procenta 

 

Čj – pravopis 

 

Z – světové banky, měna, 

podnikání ve světě 

 

I – moderní informační 

technologie, internetové 

bankovnictví 

 

Ov – dovednosti pro studium, 

kritický přístup ke 

zpravodajství a reklamě 
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3.4.4. Informační a komunikační technologie 

 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům 
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat základní dovednosti 
v obsluze výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve 
světě informací, pracovat s nimi a využívat je pro další vzdělávání a praktický život. 
Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií je realizováno 
v předmětu informatika.  

 

3.4.4.1. Informatika 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět Informatika je vyučován v rámci vzdělávací oblasti Informační a 
komunikační technologie.  
Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí i praktických dovedností 
v ovládání výpočetní techniky a zvýšení schopností žáků orientovat se ve 
světě informací. Manipulaci s výpočetní technikou žáci využívají 
k vyhledávání, zpracovávání a aplikaci informací v praktickém životě i dalším 
vzdělávání. 
Získané poznatky a dovednosti jsou nezbytné pro uplatnění v životě, na trhu 
práce, v profesním růstu i k rozvíjení v oblasti zájmů. 
Znalost práce s výpočetní technikou a s informacemi umožňuje využití 
mnohem většího zdroje poznatků bez zbytečného zatěžování paměti a 
vhodně doplňuje učební texty a pomůcky. Výuka tak získává nejen charakter 
výuky o počítačích, ale i výuky s pomocí počítačů. 
Získané dovednosti v informatice tak umožňují žákům aplikovat výpočetní 
techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání a stávají se jeho 
součástí. 

 
Vyučovací předmět Informatika je tvořen následujícími tématickými celky: 

 základy práce s počítačem 

 vyhledávání informací a komunikace 

 zpracování a využití informací 
 

V 1.- 4. ročníku předmět nemá časovou dotaci, potřebné kompetence žáci 
získávají v rámci ostatních vyučovacích předmětů. V 5., 6., a 8. ročníku bude 
předmět vyučován povinně vždy s hodinovou týdenní dotací. 
Nejčastější vyučovací metodou předmětu je samostatná práce žáků nad 
konkrétními úkoly, sestavenými tak, aby si žáci osvojili základní techniky 
práce s potřebnými nástroji. Významnou roli hrají mezipředmětové vztahy, 
které obsahově naplňují úkoly.  
Výuka informatiky probíhá v odborné počítačové učebně vybavené 
multimediální a prezentační technikou, kde mají žáci k dispozici společnou 
tiskárnu. 

 

3.4.4.2. Výchovné a vzdělávací strategie - II. období 

I. Kompetence k učení 
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 při činnostech s výpočetní technikou vyhledá sám nebo s pomocí 
učitele požadované informace a přiměřeně je roztřídí podle různých 
hledisek 

 rozezná a použije základní obecně užívané termíny, znaky a symboly 
týkající se informačních a komunikačních technologií 

 získané informace jednoduše propojí  a uvede do souvislostí 

 při použití informací získaných s pomocí výpočetní techniky ověří 
vzhledem ke svým schopnostem jejich věrohodnost  

II. Kompetence k řešení problémů 

 při obsluze PC, jednoduché práci s aplikacemi a službami 
komunikačních a informačních technologií využije k řešení obdobných 
problémů ověřený postup 

 s dopomocí najde potřebné informace k řešení problému, sám nebo 
s dopomocí navrhne postup  a nejvhodnější způsob řešení 

 ověří si výsledky svého řešení, posoudí jeho správnost a osvědčený 
postup aplikuje sám nebo s pomocí při řešení podobných 
problémových situací 

III. Kompetence komunikativní 

 zápisy do sešitu i práce vytvořené s použitím výpočetní techniky 
provede formálně i obsahově správně přiměřeně svým schopnostem 

 vyslechne pokyny i názory druhých, přiměřeně na ně reaguje, zapojí se 
do diskuze přiměřeným způsobem 

 informační a komunikační technologie přiměřeně a vhodně použije ke 
svému rozvoji, k zapojení se do společenského dění a pro jednoduchou 
komunikaci s okolním světem 

IV. Kompetence občanské 

 vnímá a respektuje odlišnosti ostatních vzhledem k práci s výpočetní 
technikou, požádá v případě potřeby o pomoc a poskytne ji 

 dodrží vymezená pravidla bezpečného a vhodného chování při 
využívání výpočetní techniky 

 využije informační a komunikační technologie k získání poznatků o 
svém regionu a vlasti, jejích zvycích a tradicích, a tím si vytváří kladný 
vztah ke svému národu 

 využije informační a komunikační technologie k získání informací o 
životním prostředí a na jejich základě si vytváří zodpovědnost 
k otázkám životního prostředí 

V. Kompetence sociální a personální 

 při práci s komunikačními a informačními technologiemi se zapojí do 
skupinové práce, přijme skupinová pravidla, která dodrží 

 respektuje názory druhých, přiměřeně prosadí svůj názor, v případě 
potřeby požádá o pomoc a poskytne ji v rámci svých možností 

VI. Kompetence pracovní 

 práci s výpočetní technikou, informačními a komunikačními 
technologiemi zvládne pod vedením učitele nebo podle návodu  

 použije dostupnou výpočetní techniku a její možnosti k získávání 
informací a k vytvoření jednoduchých prací 
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Informatika  
5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Základy práce s počítačem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žák: 
využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
- respektuje pravidla 
bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje 
poučeně v případě jejich 
závady 
- chrání data před 
poškozením, ztrátou a 
zneužitím 
- ovládá základní obsluhu 
počítače 
- dodržuje pravidla bezpečné 
a zdravotně nezávadné 
práce s výpočetní technikou 

žák: 
- uvede základní používané 
jednotky informace a 
rozlišuje je (bit, Byte) 
- seznámí se s výhodami 
legálních aplikací 
- chrání  data proti virům 
podle pokynů učitele 
- vyjmenovává a pozná 
základní části počítače  
- rozliší některé nosiče dat, 
ví, k čemu slouží  
- ovládá bezpečně pohyb 
myší a orientuje se na české 
klávesnici 
- rozlišuje hardware a 
software 
- orientuje se v prostředí OS,  
bezpečně zapne a vypne 
počítač 
- mění některé vlastnosti OS, 
a přizpůsobuje si tak 
prostředí svým požadavkům 
- osvojuje si základy 
vyhledávání souborů a 
složek v počítači 
- spouští a uzavírá aplikaci 
- rozlišuje různé typy 
souborů 
- rozlišuje různé typy aplikací 
- osvojuje si základní údržbu 
počítače 
 

 
základní pojmy informačních 
činností - informace, 
informační zdroje, 
informační instituce, 
internet (služby internetu), 
používané jednotky (bit, 
Byte) 
- struktura, funkce a popis 
počítače a přídavných 
zařízení - hardware, 
software, PC sestava, 
vstupní a výstupní zařízení, 
nosiče dat, tisk  
- operační systémy a jejich 
základní funkce 
- základy práce s OS  
- práce s daty  - prohlížení 
obsahu disku, vyhledávání 
souborů, složka, soubor a 
práce s nimi 
- seznámení se s formáty 
některých souborů - přípony 
u souborů .jpg, .doc 
- multimediální využití 
počítače - využití počítače ke 
spouštění zvukových a 
obrazových souborů 
(výukové programy, hudba) 
-  

 
Př – lidské tělo – ochrana  
Pv - udržování pořádku na 
pracovním místě, základní 
návyky při práci s PC 
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Informatika 

5. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vyhledávání informací a 
komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zpracování a využití 
informací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- 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 
- komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 
 
žák: 
- pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 
- pracuje s výukovými a 
zábavními programy podle 
pokynu 

- všímá si změn a problémů, 
upozorňuje na ně 
- uvede základní zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci s PC a v rámci svých 
schopností je používá 
 
 
 
žák: 
- přihlásí se do sítě a odhlásí 
se z ní 
- spouští a ukončuje 
internetový prohlížeč, 
nastavuje domovskou 
stránku 
- respektuje gramatiku 
adresy URL 
- vyhledává jednoduché 
informace na internetu 
- používá elektronickou 
poštu ke komunikaci 
 
žák: 
- vytváří jednoduché obrázky 
a pracuje s nimi 
- kopíruje obrázek 
z internetu 
- vyjmenuje základní funkce 
textového editoru 
- v textovém editoru vytváří 
jednoduché texty 

- jednoduchá údržba počítače 
postupy při běžných 
problémech - údržba 
klávesnice, monitoru a myši, 
sledování stavu počítače a 
upozorňování na problémy 
- bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci s PC 
 
 
- společenský tok informací -  
vznik, přenos, zpracování, 
distribuce počítačové sítě  
- metody a nástroje 
vyhledávání informací, www 
a základy práce 
s internetovým prohlížečem, 
práce se stránkou - formulace 
požadavku při vyhledávání 
na internetu 
- základní způsoby 
komunikace - elektronická 
pošta  
 
- základní funkce textového 
a grafického editoru - 
vytváření, ukládání obrázků, 
seznámení se s textovým 
editorem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vl –  ČR, Evropa – 
vyhledávání informací 
Hv i Vv  - vyhledávání 
informací 
Čj - ověřování pravdivosti 
informací 
Vv – tvorba jednoduchých 
obrázků v grafickém editoru 
Čj  - tvorba jednoduchých 
textů v textovém editoru 
Cizí jazyk – využití multi-
mediálních aplikací při výuce 
M – plošné útvary 
v grafickém editoru 
Př -  informace o stavu 
životního prostředí 
- příjem informací a jejich 
význam pro život lidí 
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3.4.4.3. Výchovné a vzdělávací strategie - III. období 

 

I. Kompetence k učení 

 sám nebo s pomocí učitele zorganizuje a řídí vlastní učení, informační a 
komunikační technologie samostatně využije pro získávání nových 
poznatků 

 při získávání, třídění a využívání informací volí vhodné způsoby, získané 
informace využije v procesu učení i v praktickém životě 

 pomocí informačních a komunikačních technologií zlepšuje kvalitu 
svého učení a rozvoje   

II. Kompetence k řešení problémů 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, roztřídí je a porovná 
jejich důležitost a vhodnost pro řešení problému 

 naplánuje způsob a postup řešení problémů s využitím vlastního 
úsudku a zkušeností či zkušeností jiných 

 aplikuje osvědčený postup řešení problému při řešení obdobných 
problémových situací 

III. Kompetence komunikativní 

 při tvorbě prezentací a prací formuluje myšlenky a názory v logickém 
sledu, přesně, výstižně a v souvislostech přiměřeně svým schopnostem 

 využije informační a komunikační prostředky (mail, chat, aplikace ke 
komunikaci) pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím, výpočetní 
techniku použije k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

IV. Kompetence sociální a personální 

 v rámci vytváření prací s pomocí komunikačních a informačních 
technologií spolupracuje ve skupině, dodrží stanovená pravidla a 
zodpovědně plní přijatou roli  

 při práci ve skupině je ohleduplný, na požádání poskytne radu i 
praktickou pomoc podle svých možností, v případě potřeby o pomoc 
vhodně požádá 

 oceňuje zkušenosti jiných a respektuje různá hlediska a názory  

V. Kompetence občanské 

 respektuje odlišné přesvědčení jiných, pokud není v rozporu s právem 
a morálkou, správně a morálně použije informační a komunikační 
technologie 

 informace získané prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií využije k budování pozitivního vztahu k okolí 

 komunikační a informační technologie využije k získání informací o 
zdrojích a možnostech poškozování zdraví člověka, dodrží zásady 
bezpečného a zodpovědného používání výpočetní techniky 

 hodnocením obsahu informací zaujme přiměřený postoj k informacím 
z médií, vytváří si pozitivní vztah ke své vlasti a národu a povědomí o 
důležitosti ochrany životního prostředí 

VI. Kompetence pracovní 
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 bezpečně a zodpovědně využije výpočetní techniku, komunikační a 
informační technologie, dodržuje vymezená pravidla, znalosti práce 
s výpočetní technikou využije i v jiném prostředí 

 získané informace využije v zájmu vlastního rozvoje a přípravy pro 
budoucnost (další vzdělávání, profesní zaměření) 
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Informatika 
6. ročník/1  

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně  Přesahy a vazby 

1. Vyhledávání informací a 
komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zpracování a využití 
informací 
 

 žák: 
- ověřuje věrohodnost 
informací využitím více 
zdrojů, informace porovnává 
- posílá přílohu v e-mailu 
- jednoduše komunikuje 
pomocí komunikačních 
programů (ICQ, Skype), 
- vyjmenuje základní rizika 
chatu 
 
žák: 
- rozumí základní 
terminologii při práci 
s textovým editorem 
- ukládá a otevírá soubor 
- jednoduše formátuje písmo 
- pro kopírování a vyjmutí 
textu používá schránku 
- vytváří v textovém editoru  
jednoduchou tabulku 
- vytváří v textu jednoduché 
číslování nebo odrážky 
- vytváří ozdobný nápis 
- vytváří jednoduchou 
tabulku v tabulkovém 
editoru 
- rozšiřuje a zužuje sloupec a 
řádek podle potřeby 
- používá některé vzorce 
z nabídky  
- zarovnává obsah buňky 
- ovládá základní editaci 
písma v tabulkovém editoru 

 
- vyhledávání informací na 
internetu s využitím více 
zdrojů  
- komunikace pomocí e-
mailu, komunikačních 
programů, chatu) 
 
 
 
 
 
učivo o textovém editoru – 
základní pojmy, ukládání a 
otevírání souboru, písmo, 
schránka, tabulky, odrážky a 
číslování, práce s obrázky, 
ozdobné nápisy 
- učivo o tabulkovém editoru 
– jednoduché tabulky, 
operace s řádky a sloupci, 
základní vzorce, práce 
s buňkou, grafy 

 
Hv i Vv  - vyhledávání 
informací, multimedia, 
náměty pro práce 
Čj - ověřování informací 
Z –  vyhledávání informací, 
náměty pro práce 
D – informace, náměty pro 
práce 
 
 
 
Cizí jazyk – využití 
multimediálních aplikací při 
výuce 
M – využití kalkulátoru a 
jednoduchých vzorců 
v tabulkovém editoru pro 
výpočty 
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Informatika 
6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vyhledávání informací a 
komunikace 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mění barvu pozadí a 
pracuje s ohraničením 
tabulky 
- vytváří jednoduchý graf 
- vytváří snímky pro 
prezentaci na své 
uživatelské úrovni 
- vytváří jednoduché 
přechody mezi snímky 
- využívá znalostí textového, 
grafického editoru a editoru 
k tvorbě prezentací a s 
pomocí prezentuje získané 
informace 
 
žák: 
- sleduje různé informační 
zdroje 

- porovnává získané 
informace a nabývá tak 
povědomí o jejich 
serióznosti 
- rozlišuje dle svých 
schopností závažnost a 
důležitost informací pro 
život 
- komunikuje pomocí e-mailu, 
se schránkou pracuje 
samostatně 
- ke komunikaci využívá 
dostupné komunikační 
programy 
upozorňuje na rizika chatu 

- tvorba prezentací: 
- tvorba jednotlivých snímků 
- písmo 
- jednoduché přechody 
snímků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhledávání informací, 
sledování serióznosti 
informačního zdroje 
- komunikace pomocí e-mailu, 
komunikačních programů, 
chatu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z –  vyhledávání informací, 
náměty pro prezentace 
D – informace, náměty pro 
práce 
Hv i Vv  - vyhledávání 
informací, multimedia, 
náměty pro práce 
 
 
 



 

157 
 

Informatika 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně  Přesahy a vazby 

2. Zpracování a využití 
informací 

 

 žák: 
- nastavuje na kartě detailní 
formát písma 
- při formátování 
dokumentu používá styly, 
umí vytvořit vlastní styl a 
použít ho 
- používá víceúrovňové 
číslování 
- mění velikost grafického 
objektu, přemísťuje ho a 
vkládá do textu 
- jednoduše využívá záhlaví a 
zápatí 
- nastavuje pravítka, ví, 
k čemu slouží tabulátory 
- rozlišuje různé možnosti 
zalomení dokumentu  
- pracuje s více dokumenty 
- kontroluje si pravopis 
v dokumentu 
- vytváří obsah dokumentu, 
ví, k čemu slouží rejstřík 
- nastavuje detailní formát 
buňky v tabulkovém editoru 
- vytváří a upravuje 
jednoduché vzorce 
- přepíná mezi listy, vytváří, 
přejmenovává, skrývá a 
maže listy, umí listy 
přeuspořádat 

 
- textový editor – rozšíření 
učiva - detailní formát 
písma, styly, víceúrovňové 
číslování, operace 
s grafickým objektem, 
vzhled stránky, záhlaví a 
zápatí, pravítka, zalomení 
dokumentu, práce s více 
dokumenty, kontrola 
pravopisu, obsah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tabulkový editor – rozšíření 
učiva – detailní formát 
buňky, tvorba a úpravy 
vzorců, práce s listy, grafy, 
filtry, podmíněné 
formátování 

 
Čj - typografická pravidla pro 
tvorbu textu 
Cizí jazyk – využití 
multimediálních aplikací při 
výuce 

M – využití kalkulátoru a 
jednoduchých vzorců 
v tabulkovém editoru pro 
výpočty 
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Informatika 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vyhledávání informací a 
komunikace 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- ověřuje věrohodnost 
informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich 
závažnost a vzájemnou 
návaznost 
 

- vytváří graf k tabulce 
- využívá filtry dat a 
vyhledává podle nich 
- využívá jednoduché 
podmíněné formátování  
- k tvorbě prezentací využívá 
šablony 
- vytváří přechody snímku a 
vlastní animace 
- získané znalosti využívá 
k tvorbě vlastních prezentací 
- při tvorbě vlastní 
prezentace nekopíruje práci 
jiných autorů, informace 
z různých zdrojů porovnává 
a třídí  
 
žák: 
- sleduje informační zdroje a 
jejich serióznost – podle ní 
volí zdroj informací 
- v rámci svých možností 
rozlišuje závažnost a 
důležitost informací pro 
zadanou práci i proživot 
- samostatně pracuje 
s        e-mailovou schránkou 
ke komunikaci využívá 
dostupné komunikační 
programy, zná a využívá 
pravidla jejich bezpečného 
používání 

- tvorba prezentací – 
rozšíření učiva – práce se 
šablonami, přechody 
snímků, animace… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhledávání informací, 
jejich porovnávání a 
využívání pro další práci 
komunikace pomocí e-mailu, 
komunikačních programů, 
chatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z -  vyhledávání informací, 
náměty pro projekty 
D – informace, náměty pro 
projekty 

Hv i Vv  - vyhledávání 
informací, multimedia, 
náměty pro projekty 
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Informatika 

8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo-obecně  Přesahy a vazby 

2. Zpracování a využití 
informací 

žák: 
- ovládá práci s textovými, 
grafickými editory a 
tabulkovými editory a 
využívá vhodných aplikací 
- uplatňuje základní 
estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a 
obrazem 
- pracuje s informacemi 
v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 
- používá informace 
z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje vztahy 
mezi údaji 
- - zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni informace 
v textové, grafické a 
multimediální formě 

žák: 
- využívá znalosti o 
textových a tabulkových 
editorech k samostatné či 
skupinové tvorbě prací a 
projektů 
- prezentuje vlastní práce 
v rámci svých schopností 
- rozlišuje vektorovou a 
rastrovou počítačovou 
grafiku 
- vytváří grafiku v rastrovém 
i vektorovém editoru 
- vytváří prezentace 
v editoru pro tvorbu 
prezentací, dodržuje logický 
sled snímků 
- vytváří jednoduché stránky 
ve wysiwyg editoru 
zná základní tagy html 

 
- tvorba prací a projektů 
v textovém a tabulkovém 
procesoru (využití znalostí 
z předchozích ročníků) a 
prezentace některých z nich 
- počítačová grafika – 
vektorová, rastrová 
- práce v rastrovém a 
vektorovém editoru - 
detailnější funkce programů 
- tvorba prezentace 
v editoru pro tvorbu 
prezentací, předvedení 
prezentace 
- základy tvorby webových 
stránek 

 
Čj - využití typografických 
pravidel při tvorbě prací 
Cizí jazyk – využití 
multimediálních aplikací při 
výuce 
M – využití kalkulátoru a 
jednoduchých vzorců 
v tabulkovém editoru pro 
výpočty 

- rozdíl v tvorbě 
geometrických útvarů 
v rastrovém a vektorovém 
editoru 
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3.4.5. Člověk a jeho svět 

 

3.4.5.1. Prvouka 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je 
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní 
oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, 
vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do 
historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Žáci se 
učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje. Poznávají sebe a své nejbližší 
okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Při osvojování poznatků a 
dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své 
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

 na základě poznávání nejbližšího okolí a vztahů chápe organizaci života v 
rodině, ve škole, v obci, ve společnosti 

 osvojí a upevní si základy vhodného chování mezi lidmi  

 orientuje se v dějích a časech, poznává, jak a proč se čas měří  

 pozná rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody 

 poznáváním člověka jako živé bytosti, pozná sám sebe a své tělo, jak se 
vyvíjí a mění od narození do dospělosti      

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je rozdělen na prvním stupni do 
pěti tématických okruhů:  

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás  

 Lidé a čas  

 Rozmanitost přírody   

 Člověk a jeho zdraví   
Výuka prvouky probíhá v 1.ročníku s jednohodinovou dotací, v 2. a 3. ročníku 
s dvouhodinovou dotací týdně. Výuka se uskutečňuje nejčastěji v kmenové 
třídě, někdy v odborné učebně přírodopisu, taktéž bývají součástí výuky 
vycházky. 

 

3.4.5.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 při diskuzích k jednotlivým výukovým tématům si rozšíří základy 
společenského chování, respektování názoru jiných  

 při různých činnostech si osvojí základy správného společenského 
chování, naslouchá druhým, vhodně reaguje 

 získané komunikativní dovednosti využije ke kvalitní spolupráci 

 diskusemi o různých tématech (živá neživá příroda, rodina apod.)si 
rozšíří slovní zásobu     

II. Kompetence k řešení problémů 

 vnímá problémové situace, s pomocí učitele hledá řešení problému 

 využije získané vědomosti a dovednosti k objevování různých jiných 
možností řešení, neodradí ho případný nezdar 
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 problém řeší s pomocí učitele nebo sám v rámci svých schopností 

 činí uvážlivá rozhodnutí, uvědomí si zodpovědnost za svá rozhodnutí  

III. Kompetence k učení 

 s pomocí učitele nebo sám, přiměřeně svému věku, vyhledá informace 
v odborné literatuře, encyklopediích a na internetu, prakticky využije 
nabyté zkušenosti při práci 

 rozezná obecně užívané termíny (např. přírodnina, surovina, výrobek 
aj.), znaky a symboly, správně je použije 

 pozoruje, experimentuje, nové poznatky vnímá všemi smysly  

 získá nové informace v průběhu vyučovacího procesu, s pomocí učitele 
tyto informace třídí, rozliší věci podstatné a méně podstatné 

IV. Kompetence občanské 

 respektuje přesvědčení druhých, naslouchá druhým lidem, seznámí se  

 s kladnými i zápornými vnitřními hodnotami, pozná pravidla 
společenského chování  

 chápe a dodrží základní společenské normy (pozdrav, poděkování),   

 své školní povinnosti plní řádně, udržuje pořádek na svém místě  

 získáváním nových znalostí o člověku, společnosti, přírodě si vytvoří 
správné mravní a hodnotové postoje k okolnímu světu, k životnímu 
prostředí  

 seznámí se s kulturními tradicemi, projeví pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, podílí se na 
dotváření prostředí, které ho obklopuje - výzdoba třídy, školy  

 seznámí se s pojmem životního prostředí, pozná pravidla správného 
chování v přírodě, zná základní hygienická pravidla 

 

V. Kompetence sociální a personální 

 společnou prací v menších skupinkách si osvojí odpovědnosti vůči 
kolektivu , podílí se společně s učitelem na pravidlech práce v týmu, 
raduje se z úspěchu svého i spolužáků 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, dodrží zdvořilostní 
návyky, toleruje slabší žáky, pomáhá spolužákům 

 vyprávěním o rodině a rodinných vztazích si posílí kladný vztah a úctu 
k rodičům 

 hodnotí výsledky své práce a přijímá názory jiných 

 vytvoří si představu o sobě samém, svým sebehodnocením si vytvoří 
zdravé sebevědomí 

 přispěje k debatě třídy, překoná nesmělost a strach  

VI. Kompetence pracovní 

 použije správné pomůcky a materiál, neničí je, aktivně pracuje pod 
vedením učitele, na svém místě udržuje pořádek, dokončí zadanou 
práci 

 pracuje pečlivě a čistě, neničí práci jiných, při práci dodrží bezpečnost  

 pojmenuje různé pracovní profese z oblasti prvouky, aktivně se podílí 
na dotváření prostředí, které ho obklopuje - výzdoba třídy, školy 
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Prvouka 
1. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Místo, kde žijeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lidé kolem nás 
 

žák: 
- zvládá orientaci v okolí 
svého bydliště 
- dokáže popsat a zvládnout 
cestu do školy 
- zná nejvýznamnější místa v 
okolí 
- pozoruje změny  
v nejbližším okolí 
- orientuje se v okolí svého 
bydliště a v okolí školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 
- má osvojené zásady 
společenského chování 
- dokáže pojmenovat 
nejběžnější povolání a 
pracovní činnosti 
- ví, jak se chovat při setkání 
s neznámými lidmi 
 

žák: 
- prostorově se orientuje 
v okolí, kde bydlí – v místě 
svého bydliště 
- dodržuje bezpečnost  nejen 
při cestě do školy  
- zná osoby ve škole, seznámí 
se s pravidly školního života 
- seznámí se s pravidly práce 
a chování ve třídě, 
spolupracuje s ostatními 
žáky 
- podílí se na výzdobě třídy, 
školy a péči o třídu 
- dokáže se prostorově 
orientovat ve třídě, ve škole 
- vytváří pozitivní vztah ke 
spolužákům, škole 
 
žák: 
- prostorově se orientuje ve 
svém domově 
- seznámí se s rolemi 
v rodině a sám převezme 
zodpovědnost za dané úkoly 
- dělba práce v rodině 
- vytváří si pozitivní vztah 
k rodině, domovu 
- dokáže poznat nebezpečí 
v domácnosti a dodržovat 
pravidla bezpečnosti 
- bere ohled na druhé a  
umí nabídnout pomoc 
 

 
- domov – prostředí domova, 
orientace v místě bydliště 
- dopravní výchova – 
bezpečnost cestou do školy 
- škola a její blízké okolí – 
prostředí školy, okolí školy 
- pracovní návyky a vhodné 
chování ve škole a mimo 
školu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- rodina a společnost – role 
členů rodiny, práva a 
povinnosti v rodině, jednání 
v obchodě, na poště, u 
lékaře, nejznámější povolání 
- právo a spravedlnost – 
základní práva dítěte, práva 
a povinnosti žáků školy 
- situace hromadného 
ohrožení –  chování při 
požáru, při vyhlášení  
poplachu, při dopravní 
nehodě, důležitá telefonní 
čísla 

 
ČJ - vypravování, slovní 
zásoba 
Vv - kresba okolí školy, naší 
třídy 
Tv - vycházky do okolí školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, 
vypravování, čtení Čítanka 
Vv - kresby rodinných 
událostí  Drv - scénky 
chování na poště, v obchodě  
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Prvouka 
1. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
3. Lidé a čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rozmanitost přírody 
 

- rozlišuje role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi 
nimi, rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 
 
žák: 
- zvládá jednoduchou 
orientaci v čase 
- umí poznat, kolik je hodin 
- zná rozvržení svých denních 
činností 
- rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
- zná rozvržení svých denních 
činností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- dokáže popsat a porovnat 
viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních 
obdobích 
- pozná nejběžnější druhy 
domácích a volně žijících 
zvířat 
 

 
 
 
 
 
žák: 
- zvládá jednoduchou 
orientaci v čase 
- ví čím měříme čas 
- na modelu hodin poznává a 
určuje čas, celá hodina, 
půlhodina, čtvrt hodina a tři 
čtvrtě hodina 
- dokáže  rozlišit roční 
období, zná měsíce v roce a 
dny v týdnu 
- zná rozvržení svých denních 
činností – práce volný čas 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- umí pozorovat a porovnat 
proměny přírody v různých 
ročních obdobích  
- seznámí se rostlinami a 
živočichy, kteří se vyskytují 
v okolí domova 
- pozná nejznámější domácí 
zvířata 
 

 
 
 
 
 
 
- orientace v čase- určování 
času a měření času, roční 
období, den, týden, měsíc, 
rok, kalendář 
- režim dne – volný čas 
- současnost a minulost 
v našem životě – proměny 
způsobu života, život našich 
rodičů, prarodičů – minulost, 
jak žijeme dnes – 
přítomnost, zvyky a práce 
lidí, průběh lidského života 
- Vánoce a Velikonoce – 
tradice, zvyky 
- cestování – vzpomínky na 
prázdniny a těším se na 
prázdniny 
 
 
- příroda v ročních obdobích 
– znaky ročních období, 
chování živočichů, péče o 
zvířata a rostliny, práce na 
zahradě a na poli na podzim, 
v zimě, na jaře a v létě 
- péče o rostliny v bytě  
 

 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, 
vypravování, čtení Čítanka 
M - určování času, hodiny 
Vv - kresba povolání, co 
dělám ve volném čase  
Pv -výroba vánočních ozdob, 
kraslic 
Hv - koledy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, vyprávění, 
psaní, čtení Čítanka 
M - slovní úlohy, sběr ovoce, 
oplocení zahrady  
Vv - práce s přírodninami, 
listy, sláma 
Pv - modelování ovoce a 
zeleniny  
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Prvouka 

1. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Člověk a jeho zdraví 

- pojmenuje základní druhy 
ovoce a zeleniny 
- uplatňuje zásady chování 
v přírodě 
- pozoruje a na základě toho 
popíše některé viditelné 
proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních 
obdobích 
 
žák: 
- uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 
-pojmenovává hlavní části 
lidského těla 
- uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své 
zdravotní potíže a pocity; 
zvládá ošetření drobných 
poranění 
- rozezná nebezpečí; 
dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své 
zdraví a zdraví jiných 

- pozná nejběžnější druhy 
volně žijících zvířat ve svém 
okolí 
- seznámí se s životními 
podmínkami rostlin a 
živočichů a péči o ně 
- uplatňuje základní zásady 
chování v přírodě 
 
 
žák: 
- zná základní hygienické 
návyky a umí je uplatňovat 
během dne 
- pozná zásady správného 
stravování (výživy) a 
porozumí jim 
- dodržuje zásady správné 
výživy 
- pozná zásady péče o své 
tělo a dodržuje je 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování,  
neohrožuje zdraví své a 
zdraví jiných 
- pozná lidské tělo,umí 
pojmenovat jeho hlavní části  
 

- ochrana přírody –  ochrana  
životního prostředí, 
- návštěva zoologické 
zahrady 
 
 
 
 
 
 
 
- lidské tělo – části lidského 
těla a jejich funkce  
- zuby a péče o ně 
- péče o zdraví, zdravá výživa 
– denní režim, pitný režim, 
pohybový režim, zdravá 
strava 
- správná hygiena a její 
dodržování 
- osobní bezpečí – bezpečné 
chování v silničním provozu 
- hlavní zásady první pomoci 
- důležitá telefonní čísla 
- ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
 

Aj – svátky, zvyklosti, dny, 
zvířata 
1 vyuč. h./týden, integrace 5 
min. týdně 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, vyprávění, 
čtení, psaní 
Tv - rozcvička, vycházka 
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Prvouka 
2. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Místo, kde žijeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lidé kolem nás 
 
 

žák: 
- zvládá orientaci v okolí 
svého bydliště 
- umí popsat a zvládnout 
cestu do školy 
- zná nejvýznamnější místa 
v okolí bydliště 
- pozoruje změny  
v nejbližším okolí 
- popíše a zvládne cestu do 
školy 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 
- má osvojené zásady 
společenského chování 
- pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti 
- ví, jak se chovat při setkání 
s neznámými lidmi 
- dodržuje základní pravidla 
společenského chování 
- při setkání s neznámými 
lidmi se chová adekvátně 
 

žák: 
- prostorově se orientuje 
v okolí, kde bydlí – v místě 
svého bydliště 
- dodržuje bezpečnost  nejen 
při cestě do školy 
- zná osoby ve škole, seznámí 
se s pravidly školního života 
- seznámí se s pravidly práce 
a chování ve třídě, 
spolupráce s ostatními žáky 
- podílí se na výzdobě třídy, 
školy a péči o třídu a školu 
- umí se prostorově 
orientovat ve třídě, ve škole 
- vytváří si  pozitivní vztah ke 
spolužákům, škole 
 
žák: 
- prostorově se orientuje ve 
svém domově 
- seznámí se s rolemi 
v rodině a sám převezme 
zodpovědnost za dané úkoly 
- dělba práce v rodině 
- vytváří si pozitivní vztah 
k rodině, domovu 
- pozná nebezpečí 
v domácnosti a dodržuje 
pravidla bezpečnosti 
- bere ohled na druhé a  
umí nabídnout pomoc 
 

 
- domov – prostředí domova, 
orientace v místě bydliště 
- dopravní výchova – 
bezpečnost cestou do školy 
- škola a její blízké okolí – 
prostředí školy, činnosti ve 
škole, okolí školy 
- pracovní návyky a vhodné 
chování ve škole a mimo 
školu 
- povolání v naší škole 
 
 
 
 
 
 
 
- rodina a společnost – role 
členů rodiny, práva a 
povinnosti v rodině, základní 
pravidla společenského 
chování, jednání v obchodě, 
na poště, u lékaře, 
nejznámější povolání a 
výrobky řemeslníků 
- právo a spravedlnost – 
základní práva dítěte, práva 
a povinnosti žáků školy 
- osobní bezpečí – chování 
v krizových situacích 
 

 
ČJ - vypravování, slovní 
zásoba 
Vv – kresba, malba okolí 
školy, naší třídy 
Tv - vycházky do okolí školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, 
vypravování, čtení Čítanka 
Vv - kresby rodinných 
událostí  
Drv - scénky chování na 
poště, v obchodě  
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Prvouka 
2. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
3. Lidé a čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rozmanitost přírody 
 

 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- zvládá jednoduchou 
orientaci v čase 
- umí poznat, kolik je hodin 
- zná rozvržení svých denních 
činností 
- rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
- poznává různé lidské 
činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- dokáže popsat a porovnat 
viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních 
obdobích 
 

 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- zvládá jednoduchou 
orientaci v čase 
- ví čím měříme čas 
- na modelu hodin pozná a 
určuje čas, celá hodina, 
půlhodina, čtvrt hodina a tři 
čtvrtě hodina 
- umí rozlišit roční období, 
zná měsíce v roce a dny 
v týdnu 
- zná rozvržení svých denních 
činností – práce volný čas 
 
 
 
 
 
 
žák: 
-pozoruje a dokáže porovnat 
proměny přírody v různých 
ročních obdobích  
- seznámí se rostlinami a 
živočichy, kteří se vyskytují 
v okolí domova 
 

- situace hromadného 
ohrožení –  chování při 
požáru, při vyhlášení  
poplachu, při dopravní 
nehodě, důležitá telefonní 
čísla 
 
 
- orientace v čase- určování 
času a měření času, roční 
období, den, týden, měsíc, 
rok, kalendář 
- režim dne – volný čas 
- současnost a minulost 
v našem životě – proměny 
způsobu života, život našich 
rodičů, prarodičů – minulost, 
jak žijeme dnes – 
přítomnost, zvyky a práce 
lidí, průběh lidského života 
- Vánoce a Velikonoce – 
tradice, zvyky 
- cestování – vzpomínky na 
prázdniny a těším se na 
prázdniny 
 
 
- příroda v ročních obdobích 
– znaky ročních období, 
chování živočichů, péče o 
zvířata a rostliny, práce na 
zahradě a na poli na podzim, 
v zimě, na jaře a v létě 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, 
vypravování, čtení Slabikář 
M - určování času, hodiny, 
slovní úlohy 
Vv - kresba povolání, co 
dělám ve volném čase  
Pv - výroba vánočních ozdob, 
kraslic 
Hv - koledy 
Aj – svátky, zvyklosti, dny, 
týdny, měsíce, zvířata 
2-3 vyuč. h./týden, integrace 
10 min. týdně 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, vyprávění, 
psaní, čtení Čítanka 
M - slovní úlohy, sběr ovoce, 
oplocení zahrady  
Vv - práce s přírodninami, 
listy, sláma 
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Prvouka 

2. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Člověk a jeho zdraví 

- pozná nejběžnější druhy 
domácích a volně žijících  
zvířat 
- pozná nejběžnější druhy 
domácích a volně žijících 
zvířat  
- umí pojmenovat základní 
druhy ovoce a zeleniny 
- uplatňuje zásady chování 
v přírodě 
 
 
 
 
 
žák: 
- uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 
-umí pojmenovat hlavní části 
lidského těla 
- pojmenuje hlavní části 
lidského těla 
 

- pozná nejznámější domácí 
zvířata 
- pozná nejběžnější druhy 
volně žijících zvířat ve svém 
okolí 
- seznámí se s životními 
podmínkami rostlin a 
živočichů a péči o ně 
- uplatňuje základní zásady 
chování v přírodě 
 
 
 
 
 
žák: 
- zná základní hygienické 
návyky a umí je uplatňovat 
během dne 
- poznává zásady správného 
stravování (výživy) a 
porozumí jim 
- dodržuje zásady správné 
výživy 
- poznává zásady péče o své 
tělo a dodržuje je 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování,  
neohrožuje zdraví své a 
zdraví jiných 
- poznává lidské tělo, a umí 
pojmenovat jeho hlavní části  
 

- péče o rostliny v bytě   
- pokus – rozmnožování 
rostlin 
- rostliny, houby, 
živočichové,  význam 
v přírodě a pro člověka, 
životní podmínky 
- ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a 
tvorba životního prostředí, 
ochrana rostlin a živočichů, 
živelné pohromy  
- návštěva botanické zahrady 
a zoologické zahrady 
 
 
- lidské tělo – části lidského 
těla a jejich funkce  
- zuby a péče o ně 
- péče o zdraví, zdravá výživa 
– denní režim, pitný režim, 
pohybový režim, zdravá 
strava 
- správná hygiena a její 
dodržování 
- osobní bezpečí – bezpečné 
chování v silničním provozu 
- hlavní zásady první pomoci 
- důležitá telefonní čísla 
- ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
 

Pv - modelování ovoce a  
zeleniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, vyprávění, 
čtení, psaní 
Vv - sportovní tématika 
Tv - rozcvička, vycházka 
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Prvouka 
3. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Místo, kde žijeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lidé kolem nás 
 
 

žák: 
- zvládá orientaci v okolí 
svého bydliště a školy 
- začlení svou obec do 
příslušného kraje 
- zná nejvýznamnější místa v 
okolí 
- pozoruje a popíše změny  
v nejbližším okolí 
- uvede nejvýznamnější 
místa v okolí svého bydliště a 
školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 
- má osvojené zásady 
společenského chování 
- umí pojmenovat 
nejběžnější povolání a 
pracovní činnosti 
- ví, jak se chovat při setkání 
s neznámými lidmi 
 

žák: 
- prostorově se orientuje  
v místě svého bydliště 
- seznámí se s kompasem, 
zná hlavní a vedlejší světové 
strany 
- zná významné budovy 
v obci, představitelé obce, 
významné osobnosti 
- seznámí se s historií obce 
- dodržuje bezpečnost  nejen 
při cestě do školy 
- seznámí se s pravidly práce 
a chování ve třídě, 
spolupráce s ostatními žáky 
- podílí se na výzdobě třídy, 
školy a péči o třídu a školu 
- vytváří si pozitivní vztah ke 
spolužákům, škole 
 
žák: 
- prostorově se orientuje ve 
svém domově 
- seznámí se s rolemi 
v rodině a sám převezme 
zodpovědnost za dané úkoly 
- dělba práce v rodině 
- vytváří si pozitivní vztah 
k rodině, domovu 
- poznává nebezpečí 
v domácnosti a dodržuje 
pravidla bezpečnosti 
 

 
- domov – prostředí domova, 
orientace v místě bydliště, 
naše obec – význačná místa 
obce, budovy, představitelé, 
významné osobnosti 
- světové strany 
- seznámení s mapou – 
krajina domova, vlast 
- škola a její blízké okolí  
- dopravní výchova 
- pracovní návyky a vhodné 
chování ve škole a mimo 
školu 
 
 
 
 
 
 
 
- rodina a společnost – role 
členů rodiny, práva a 
povinnosti v rodině, základní 
pravidla společenského 
chování,  -- nejznámější 
povolání a výrobky 
řemeslníků – lidské výrobky 
- právo a spravedlnost – 
základní práva dítěte, práva 
a povinnosti žáků školy 
- osobní bezpečí – chování 
v krizových situacích, 
 

 
ČJ - vypravování, slovní 
zásoba 
Vv – kresba, malba okolí 
školy, naší třídy 
Tv - vycházky do okolí školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, 
vypravování, čtení Čítanka 
Vv - kresby rodinných 
událostí, Vánoce 
Drv - scénky chování na 
poště, v obchodě  
Pv - řemesla a povolání 
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Prvouka 
3. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
3. Lidé a čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rozmanitost přírody 
 

- projevuje toleranci k 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 
- pojmenuje nejběžnější 
povolání a pracovní činnosti 
 
 
žák: 
- zvládá jednoduchou 
orientaci v čase 
- pozná, kolik je hodin 
- zná rozvržení svých denních 
činností 
- rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
- rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
- pozná, kolik je hodin; 
orientuje se v čase 
 
 
 
 
žák: 
- dokáže popsat a porovnat 
viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních 
obdobích 
- pozná nejběžnější druhy 
domácích a volně žijících 
zvířat 
- pojmenuje základní druhy 
ovoce a zeleniny 
 

- bere ohled na druhé a  
umí nabídnout pomoc 
 
 
 
 
 
žák: 
- zvládá orientaci v čase 
- ví čím měříme čas 
- na modelu hodin pozná a 
určí čas, celá hodina, 
půlhodina, čtvrthodina a 
třičtvrtěhodina 
- umí rozlišit rozdíly v ročních 
obdobích, zná měsíce v roce 
a dny v týdnu 
- zná rozvržení svých denních 
činností – práce volný čas 
 
 
 
 
žák: 
- pozoruje a porovnává 
proměny přírody v různých 
ročních obdobích  
- seznámí se rostlinami a 
živočichy, kteří se vyskytují 
v okolí domova 
- pozná nejznámější domácí 
zvířata – dovede pojmenovat 
a popsat stavbu těla kočky  
 

- situace hromadného 
ohrožení  
- chování při požáru, při 
vyhlášení  poplachu, při 
dopravní nehodě, důležitá 
telefonní čísla 
 
 
- orientace v čase- určování 
času a měření času, roční 
období, den, týden, měsíc, 
rok, kalendář 
- režim dne – volný čas 
- současnost a minulost 
v našem životě – proměny 
způsobu života, život našich 
rodičů, prarodičů – minulost, 
jak žijeme dnes – 
přítomnost,        průběh 
lidského života 
- tradice, zvyky 
- cestování – bezpečnost 
 
 
- příroda v ročních obdobích 
– znaky ročních období,  
- práce na zahradě a na poli 
na podzim, v zimě, na jaře a 
v létě 
- péče o rostliny v bytě – 
pokus – rozmnožování 
rostlin 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, 
vypravování, čtení Čítanka 
M - určování času, hodiny, 
slovní úlohy 
Vv - kresba povolání, co 
dělám ve volném čase  Pv - 
výroba hodin, vánočních 
ozdob, kraslic 
Hv – koledy 
Aj – svátky, zvyklosti, dny 
2-3 vyuč. h./týden, integrace 
10 min. týdně 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, vyprávění, 
psaní, čtení Čítanka 
M - slovní úlohy, sběr ovoce, 
oplocení zahrady  
Vv - práce s přírodninami, 
listy, sláma 
Pv - modelování ovoce a 
zeleniny  
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Prvouka 

3. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje zásady chování 
v přírodě 
- pojmenuje základní druhy 
ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a 
bylinami 
- provede jednoduchý pokus 
podle návodu 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- uplatňuje hygienické 
návyky a zvládá sebeobsluhu 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 
-pojmenuje hlavní části 
lidského těla 
- chová se obezřetně při 
setkání s neznámými jedinci; 
v případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné; 
ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek 
- reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

-  pozná nejběžnější druhy 
volně žijících zvířat ve svém 
okolí 
- seznámí se s životními 
podmínkami rostlin a 
živočichů a péči o ně 
- uplatňuje základní zásady 
chování v přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- zná základní hygienické 
návyky a umí je uplatňovat 
během dne 
- poznává zásady správného 
stravování (výživy) a 
porozumí jim 
- dodržuje zásady správné 
výživy a životosprávy 
- zná zásady péče o své tělo a 
dodržuje je 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování,  
neohrožuje zdraví své a 
zdraví jiných 
- pozná lidské tělo, umí 
pojmenovat jeho hlavní části  
 

- rostliny, houby – druhy 
rostlin, části rostlin, plody 
živočichové – domácí zvířata 
– kočka – stavba těla, vnitřní 
ústrojí 
- neživá příroda – látky a 
jejich vlastnosti – voda, 
vzduch, půda  
- ochrana přírody – 
rozmanitost přírody a její 
ochrana, základní ekologická 
výchova  
- návštěva botanické zahrady 
a zoologické zahrady 
 
 
- lidské tělo – části lidského 
těla a jejich funkce  
- růst a vývoj, stavba těla – 
kostra, svaly, vnitřní úst 
- péče o zdraví, zdravá výživa 
– denní režim, pitný režim, 
pohybový režim, zdravá 
strava 
- správná hygiena a její 
dodržování 
- osobní bezpečí – bezpečné 
chování v silničním provozu 
- hlavní zásady první pomoci 
- důležitá telefonní čísla 
- ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - slovní zásoba, vyprávění, 
čtení, psaní 
Vv - sportovní tématika 
Tv - rozcvička, vycházka 
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3.4.5.3. Dopravní výchova 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vzdělávací předmět Dopravní výchova má zajistit pro žáky příležitost 
poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v 
silničním provozu. Základním cílem zařazení dopravní výchovy do 
výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného 
a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem 
chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj 
komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví 
a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a 
ohleduplnosti k ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad 
na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a 
rizikových situací v silničním provozu. 
Předmět Dopravní výchova bude vyučován ve 3. ročníku v rozsahu 1 
hodiny týdně. 
 
3.4.5.4. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence komunikativní 

 při diskuzích k jednotlivým výukovým tématům si rozšíří základy 
společenského chování, respektování názoru jiných  

 přijímá názory ostatních a posuzuje je, komunikuje s dospělým 
 
II. Kompetence sociální a personální  

 na simulovaných situacích a zadáních řeší vztahové situace 
mezi sebou, mezi účastníky silničního provozu 

 snaží se vžít se do situací, řešit je,  

 učí se správným reakcím   
 
III. Kompetence k řešení problémů  

 při práci  používají i jiné zdroje – např. internet, odbornou 
literaturu apod. 

 
IV. Kompetence k učení 

 samostatnou přípravou je zodpovědný, upřesní problémy  ve 
svém učení, uvědomí si své schopnosti a možnosti 

 

V. Kompetence občanské 

 je ohleduplný, respektuje práva svých spolužáků, dodrží pravidla 
slušného chování 

 
VI. Kompetence pracovní 

 použije správné pomůcky a materiál, neničí je, aktivně pracuje pod 
vedením učitele, na svém místě udržuje pořádek, dokončí zadanou 
práci 
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Dopravní výchova 

3. ročník/1  

Téma Očekávané výstupy  Školní výstupy Učivo - obecně Přesahy a vazby 

1. Chodec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cyklista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. První pomoc 

žák: 
- ovládá pravidla chůze po 
chodníku i po silnici 
- rozlišuje, kdo je chodec   
- rozpozná nebezpečí a 
nebezpečné chování  
- pojmenuje značky a zná 
jejich význam  
  
 
žák: 
- dává správně znamení, 
bezpečně zastaví, odbočí, 
předjíždí, objíždění, vede 
kolo, vyjíždí na silnici 
- správně přechází s kolem 
bez přechodu a po přechodu 
- dodržuje způsob jízdy ve 
skupině 
- správně vyhodnotí pravidla 
pro bezpečné překonání 
křižovatky 
- uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 
 
žák: 
- řeší krizové situace 
přiměřeně věku 
- zajistí první pomoc při 
dopravní nehodě 
 

žák:  
- bezpečně ovládá pravidla 
chodce i cyklisty 
-  rozeznává další dopravní 
značky 
- poznává vztahy účastníků 
silničního provozu 
- odhadne dopravní situaci, její 
nebezpečí a vyvodí správné 
řešení; snaží se zachovat 
adekvátně situaci 
- zná ohleduplné chování a 
osvojuje si ho 
-   snaží se předcházet 
nebezpečí s ohledem na sebe i 
ostatní účastníky silničního 
provozu  

 

- pravidla chůze po chodníku 
- kdo je chodec 
- nebezpečí a nebezpečné 
chování 
- značky 
 
 
 
 
 
- pravidla pro bezpečné 
překonání křižovatky 
- způsob jízdy na jízdním kole 
- cyklista na silnici 
- značky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pravidla první pomoci 
- jak přivolat pomoc 
- důležitá telefonní čísla 

Prv - Cesta do školy 
- poslouchej, dívej se, přemýšlej 
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3.4.5.4. Přírodověda 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která se 
vyučuje pouze na 1. stupni ZŠ. 
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů. Přírodověda se 
zabývá tématickými okruhy: 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 
Vyučuje se ve 4. a 5. ročníku s dotací jedna a půl hodiny týdně. 
Přírodověda je předmět, který umožní žákům aktivně poznávat 
přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk 
pracuje a žije. Žáci zde získávají základní vědomosti o Zemi, člověku a 
technice, poznávají základní jevy a vztahy v přírodě, souvislosti mezi 
organizmy navzájem. Na základě těchto poznatků se učí vyhledávat 
informace a důkazy o proměnách přírody a učí se využívat a hodnotit 
svá pozorování a záznamy. Sledují vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledají možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a 
životního prostředí. 

 

3.4.5.5. Výchovné a vzdělávací strategie 

I. Kompetence komunikativní 

 žák rozšíří slovní zásobu v osvojených tématech, k pojmenování 
pozorovaných skutečností, ve vlastních projevech, názorech a 
výtvorech 

 vyjádří své myšlenky, poznatky a dojmy, reaguje na myšlenky, 
názory a podněty jiných 

 pro zpracování úkolů využije odbornou literaturu pro děti, 
využije vhodný obrazový materiál  

 použije a zvládne jednoduché úkoly v informační technologii  

 při různých činnostech si žák zdokonalí komunikační dovednosti, 
správně vyjádří své myšlenky a vzájemně spolupracuje  

II. Kompetence k řešení problémů 

 využije metody, při kterých dochází k objevům, řešením a 
závěrům žák sám 

 žák řeší zadané úkoly, správně se rozhodne v různých situacích, 
vyhledá informace vhodné k řešení problémů 

 prací ve skupině řeší problémové situace, najde příčiny problémů 
a způsob jejich řešení 

 srovná úroveň svých vědomostí, dovedností a návyků 
s předchozím obdobím 

 promýšlí svá jednání, vyhne se nesprávnému postupu a zodpoví 
za vlastní rozhodnutí 
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III. Kompetence k učení 

 podle svých schopností, zájmu a možností zvolí vhodné formy 
učení, které konzultuje s učitelem 

 žák získá informace o přírodě,  přírodu pozoruje, hodnotí a 
zaznamená výsledky svého pozorování 

 pracuje se základními znaky a symboly používanými v 
přírodovědě 

 získané poznatky propojí do širších celků, pozoruje, 
experimentuje a získané výsledky porovná a vyvodí z nich závěry 
pro další využití 

 samostatnou přípravou je zodpovědný, upřesní problémy  ve 
svém učení, uvědomí si své schopnosti a možnosti 

IV. Kompetence občanské 

 pozná a chápe rozdíly mezi lidmi, je tolerantní svým chováním a 
jednáním v bezkonfliktní komunikaci 

 pozná svá práva a povinnosti, čte o základních lidských právech a 
právech dítěte 

 dodrží pravidla slušného chování a bezpečnosti, aby neohrozil 
sebe ani jiné 

 použije základní ekologické souvislosti a požadavky na kvalitní 
životní prostředí 

V. Kompetence sociální a personální 

 žák pracuje na zadaných úkolech společně, spolupracuje 
s druhými, respektuje názory a zkušenosti druhých 

 udrží ve skupině dobré vztahy, netoleruje projevy rasismu, 
nezesměšňuje ostatní a chová se podle zásad slušného chování 

 dá najevo svůj názor přiměřenou formou a respektuje i názor 
jiných, své zkušenosti uplatní a zkušenosti ostatních ocení 

 uplatní své kladné stránky, záporných stránek se vyvaruje, chyby, 
kterých se dopustil neopakuje 

VI. Kompetence pracovní 

 žák pozoruje, manipuluje a experimentuje pod vedením anebo 
podle návodu 

 v jednoduché samostatné i týmové činnosti si utvoří správné 
pracovní návyky a dodrží vymezená pravidla 

 využije znalostí a zkušeností ke svému rozvoji a přípravě na 
budoucnost 

 správným způsobem využije pomůcky, vybavení a techniku 
k prezentaci své práce 
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Přírodověda 
4. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Rozmanitost přírody žák: 
- zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy 
mezi organizmy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení 
organizmů prostředí 
- porovnává na základě 
pozorování základní projevy 
života na konkrétních 
organizmech, prakticky třídí 
organizmy do známých 
skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 
- zhodnotí některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 
- popíše střídání ročních 
období 
- zkoumá základní 
společenstva vyskytující se v 
nejbližším okolí a pozoruje 
přizpůsobení organismů 
prostředí 
- chová se podle zásad 
ochrany přírody a životního 
prostředí 
- reaguje vhodným 
způsobem na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech 

žák: 
- rozděluje živé a neživé 
organizmy 
- pozoruje, čím se liší živé 
organizmy 
- třídí živé organizmy 
- vyjmenovává základní 
podmínky pro život 
- zařazuje rostliny a živočichy 
podle přírodních 
společenství 
- popisuje rostliny a živočichy 
společenství okolí lidských 
obydlí, společenství polí, vod 
a lesů 
- zakreslí a zapíše 
 získané poznatky 
- vysvětluje stavbu a funkci 
těla některých rostlin a 
živočichů 
- popisuje některé změny 
v přírodě, k nímž dochází 
v průběhu dne i roku 
- pozoruje život rostlin a 
živočichů v jednotlivých 
ročních obdobích 
- vyvozuje z pozorování 
závěry 
- vede si stručný záznam 
- měří hmotnost tělesa na 
vahách, objem odměrným 
válcem, teplotu teploměrem, 
čas hodinkami  
- zachází vhodně s buzolou a 
magnetem 

 
- látky a jejich vlastnosti, 
třídění látek, změny látek a 
skupenství, vlastnosti, 
porovnávání látek a měření 
veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek 
- vznik půdy a její význam 
- 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 
- rovnováha v přírodě, 
význam, vzájemné vztahy 
mezi organizmy, základní 
společenstva 
- 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 

 
Tv -  pochody, cvičení 
v přírodě 
M -  převody jednotek 
Čj -  čtení článků 
Vv -  roční období, kostra 
kapra, kresby a malby 
stromů, zvířat,květin 
Exkurze 
Aj – svátky, zvyklosti, dny, 
zvířata 
2-3 vyuč. h./týden, integrace 
10 min. týdně 
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Přírodověda 
5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Rozmanitost přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy v přírodě a 
nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody 
a činností člověka 
- vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času 
a střídáním ročních období 
- zhodnotí některé konkrétní 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat i 
poškozovat 
- založí jednoduchý pokus, 
naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a 
vysvětluje výsledky pokusu 
- na jednotlivých příkladech 
poznává propojenost živé a 
neživé přírody 
- zvládá péči o pokojové 
rostliny a zná způsob péče o 
drobná domácí zvířata 
- popisuje vliv činnosti lidí na 
přírodu a jmenuje některé 
činnosti, které přírodnímu 
prostředí pomáhají a které 
ho poškozují 
 

žák: 
- dělí přírodu na živou a 
neživou a zná podmínky 
třídění 
- zná základní životní 
podmínky života na Zemi 
- pozoruje změny v živé a 
neživé přírodě 
- popisuje některé nerostné 
suroviny, nerosty a horniny 
- chápe postavení Země ve 
vesmíru  a sluneční soustavě 
- vysvětluje střídání dne a 
noci a střídání ročních období 
- hodnotí chování lidí 
k přírodě 
- ví, jak se chovat při 
mimořádných událostech 
- zjišťuje jednoduchými 
pokusy usnadnění lidské 
práce 
- zvládá základní úkony práce 
na počítači 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- životní podmínky, 
rozmanitost podmínek života 
na Zemi 
- nerosty a horniny, 
hospodářsky významné 
suroviny, zvětrávání a vznik 
půdy, její význam 
- vesmír a Země, sluneční 
soustava, den a noc, roční 
období 
- ochrana přírody a tvorba 
životního prostředí 
živelné pohromy, likvidace 
odpadů, ekologické 
katastrofy 
- jednoduché stroje a 
zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tv - vycházky 
Vl - historické památky okolí, 
jeskyně 
Pv - mapy, sběr plastů, 
papíru 
Vv - vesmír, ekologie 
M - porovnávání čísel 
Návštěva sběrového dvora 
Návštěva planetária 
Práce na počítači 
Aj – dny, zvířata 
2-3 vyuč. h./týden, integrace 
10 min. týdně 
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Přírodověda 
5. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
2.Člověk a jeho zdraví 

- provádí jednoduché pokusy 
se známými látkami 
 
žák: 
- 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 
- uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 
- účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných 
osob 
- předvede v modelových 
situacích jednoduché 
způsoby odmítání 
návykových látek 
- uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích 
ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události 

 
 
 
žák: 
- srovnává životní projevy 
živých organizmů 
- popisuje části lidského těla 
- zná funkce jednotlivých 
orgánů 
- pečuje o své zdraví 
- srovnává vývojové etapy 
života člověka 
- dodržuje denní režim 
- ošetřuje drobná poranění 
- poskytuje pomoc při první 
pomoci 
- dbá o osobní hygienu 
- ví, jak se zachovat při 
mimořádných událostech 
- nebojí se poukázat na 
některé formy násilí 
- dodržuje pravidla silničního 
provozu 
- uvědomuje si škodlivost 
návykových látek 
- využívá počítače k získávání 
informací 

 
 
 
 
- lidské tělo, životní potřeby 
a projevy, základní stavba a 
funkce, vývoj jedince 
- partnerství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy, 
biologické a psychické změny 
v dospívání, HIV/AIDS 
- peče o zdraví, zdravá 
výživa, denní režim, pitný 
režim, pohybový režim,  
zdravá strava, nemoc, 
drobné úrazy a poranění, 
první pomoc, osobní, intimní 
a duševní hygiena, stres a 
jeho rizika 
- situace hromadného 
ohrožení 
- osobní bezpečí, bezpečné 
chování v rizikovém 
prostředí, bezpečné chování 
v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty, krizové 
situace, brutalita a jiné 
formy násilí v médiích, služby 
odborné pomoci 
- návykové látky a zdraví, 
odmítání návykových látek, 
hrací automaty a počítače 
 

 
 
 
 
Vv - kresba postavy, BESIP 
Tv - zdrav tv. 
Projekt Zdravé zuby 
Beseda s ČČK 
M - měření a porovnávání  
Tv - rozcvičky, tělesná cvičení 
Vl - toky, povrch krajiny 
Třídnické hodiny 
Cvičný poplach 
Čj  - telefonování 
Pv  - kolo 
Beseda s Policií 
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Přírodověda 
5. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 - uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví 
a jeho preventivní ochranou  
- ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 
- uplatňuje základní znalosti, 
dovednosti a návyky 
související s preventivní 
ochranou zdraví a zdravého 
životního stylu 
- rozlišuje jednotlivé etapy 
lidského života 
- uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události 
- uplatňuje základní pravidla 
silničního provozu pro 
cyklisty; správně vyhodnotí 
jednoduchou dopravní 
situaci na hřišti 
- odmítá návykové látky 
- ošetří drobná poranění a v 
případě nutnosti zajistí 
lékařskou pomoc 
- uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

   

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 
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3.4.5.6. Vlastivěda 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vlastivěda je součásti vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět. Vyučuje se pouze 
na 1. stupni ZŠ. A to ve 4. a 5. ročníku s časovou dotací jedna a půl hodiny 
týdně. 
Vlastivěda se realizuje ve třech okruzích: 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 
Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší poznatky o významných 
přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických 
okolnostech života lidí v ČR. Vlastivědné učivo zahrnuje poznání nejbližšího 
okolí, okresu, regionu až po seznámení se s celou ČR a nejbližšími státy 
Evropy. Dějepisné učivo má za úkol přiměřeným způsobem přiblížit historii 
od osídlování našich krajin až po současnost. 
Vlastivěda je založena na aktivní činnosti žáků, kdy žáci využívají zkušenosti a 
poznatky z běžného života i události v rodině, škole, obci a nejbližším okolí. 
Prohlubuje porozumění historických a politických událostí, které ovlivnily 
vývoj ČR, Evropy i světa. Vede žáky k aktivnímu postoji v obhajování a 
dodržování lidských práv a svobod. 

 

3.4.5.7. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 samostatně formuluje a vyjádří své myšlenky a názory, vyjádří se 
výstižně a souvisle v písemném i ústním projevu 

 vyjde z toho co zná, s čím se setkal, klade věcné otázky 

 při zpracování úkolu využije  dostupnou literaturu přiměřenou jeho 
věku 

 pracuje s moderními komunikačními technologiemi 

 užije jako prostředek poznání dramatizaci, didaktické hry a samostatné 
skupinové práce 

II. Kompetence k řešení problému 

 pod vedením rozezná problém, pochopí ho, přemýšlí o příčinách 

 najde na příkladech shodné a podobné znaky, srovná rozdíly a 
odlišnosti 

 řeší jednoduché problémy samostatně, při řešení složitějších požádá o 
radu 

 zdůvodní zvolené postupy i řešení, diskutuje o vhodnosti použití, 
kontroluje vlastní odpovědi a opraví chybné kroky 

 

III. Kompetence k učení 

 vybere a  využije vhodné způsoby, metody,  plánuje a řídí vlastní učení 

 propojí poznatky a informace získané v průběhu učení a vyhledá 
informace nové 

 postupně si osvojí běžné termíny, znaky a symboly 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 
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 posoudí, jak byl splněn stanovený cíl, porovná výsledky a vyvodí závěry 

 zodpovědně a systematicky se připraví na vyučování 

IV. Kompetence občanské 

 je ohleduplný, respektuje práva svých spolužáků, dodrží pravidla 
slušného chování 

 dodrží školní řád, vnitřní režim školy, seznámí se se základními lidskými 
právy a právy dítěte 

 dbá na své zdraví, pomůže při poskytování první pomoci, dodrží 
pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ní 

 seznámí se se zvyky a tradicemi své země i jiných zemí, uzná svůj národ 
a je na něj hrdý 

 dodrží základní hygienické návyky  

V. Kompetence sociální a personální 

 spolupracuje a buduje si svou pozici mezi spolužáky, vytvoří pravidla, 
kterými se řídí 

 chová se podle zásad slušného chování, netoleruje projevy rasismu ani 
šikany 

 rád poradí a poskytne pomoc přiměřenou svému věku 

 podílí se na úkolech, které plní i méně nadaní žáci 

VI. Kompetence pracovní 

 vytvoří pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, 
dodrží vymezená pravidla 

 dodrží hlavní zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 hovoří o pracovních profesích zaměřených na přírodní vědy v zájmu 
vlastního rozvoje 

 výsledky své práce veřejně prezentuje 
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Vlastivěda 
4. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Místo, kde žijeme 
 

žák: 
- určí a vysvětlí polohu svého 
bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu 
- určí světové strany 
v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí 
se podle zásad bezpečného 
pobytu v přírodě 
- vyhledává typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, 
historického, politického, 
správního a vlastnického 
- popíše polohu svého 
bydliště na mapě, začlení 
svou obec (město) do 
příslušného kraje 
- řídí se zásadami 
bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 
- uvede pamětihodnosti, 
zvláštnosti a zajímavosti 
regionu, ve kterém bydlí 
 

žák: 
- vyhledává na mapě regionu 
i mapě ČR svou obec Horní 
Suchou 
- zná název kraje a název 
krajského města 
- vyjmenovává části své obce 
- vyslechne  pověsti o své 
obci a okolí  
- hledá poznatky o své obci 
- orientuje se v přírodě podle 
světových stran 
- rozlišuje typy map 
- vyhledává Českou republiku 
na mapě Evropy 
- rozezná typy krajin 
- charakterizuje podnebí ČR 
- pozná rozdíl mezi jezerem, 
rybníkem a přehradou 
- ví, že Praha je hlavní město 
ČR 
- ukazuje na mapě Čechy, 
Moravu a Slezsko 
- seznamuje se s průmyslem, 
zemědělstvím a 
hospodářstvím Moravy, 
Slezska a některých krajů 
Čech 
- získává poznatky o 
některých významných 
městech ČR 
- popisuje polohu 
jednotlivých části ČR 
- uvědomuje si postavení ČR 

 
- obec, místní krajina, poloha 
v krajině, minulost a 
současnost obce 
- okolní krajina, zemský 
povrch a jeho tvary, vodstvo 
na pevnině, světové strany 
- regiony ČR, Praha a 
vybrané oblasti ČR, 
surovinové zdroje, výroba, 
služby a obchod, 
- naše vlast, domov, krajina, 
národ, státní symboly 
Mapy obecně zeměpisné a 
tématické, obsah, grafika, 
vysvětlivky 

 
Tv – vycházky 
Vv – nákresy 
Př – orientace v přírodě, 
ochrana přírody 
Čj – vypravování z cest o 
prázdninách 
Pv – výroba mapy 
Čj - pověsti 
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Vlastivěda 
4. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
2.Lidé kolem nás 

 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje základní rozdíly 
mezi jednotlivci, obhájí při 
konkrétních činnostech své 
názory, popřípadě připustí 
svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení 
se spolužáky 
- orientuje se v základních 
formách vlastnictví; používá 
peníze v běžných situacích 
- poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a 
některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního 
prostředí obce 
- dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, v rodině, v 
obci (městě) 
- používá peníze v běžných 
situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu 
jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze 
 

v Evropě 
- napíše správně oficiální 
název ČR 
- zná jména prezidenta a 
premiéra ČR 
- seznámí se se symboly ČR 
 
žák: 
- pracuje ve skupinách 
- nebojí se prosazovat svůj 
názor 
- domlouvá se o společném 
řešení problémů a úkolů 
s ostatními ve skupině 
- plánuje spolu s ostatními 
postupy práce 
- nestydí se hovořit o 
problémech ve třídě 
- upozorňuje na nevhodné 
chování  spolužáků 
- zajímá se o základní lidská 
práva a práva dítěte 
- dodržuje pravidla slušného 
chování 
- plní si řádně povinnosti 
žáka 
- řídí se školním řádem 
- registruje základní formy 
vlastnictví 
- rozezná bankovky  
- používá bankovky a mince 
při placení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- soužití lidí, mezilidské 
vztahy, komunikace, obchod, 
firmy, zájmové spolky, 
politické strany, církve, 
pomoc nemocným, sociálně 
slabým, společný, evropský 
dům“ 
- právo a spravedlnost, 
základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti 
žáků školy, protiprávní 
jednání, právní ochrana 
občanů a majetku, 
soukromého vlastnictví, 
duševních hodnot 
- vlastnictví, soukromé, 
veřejné, osobní, společné; 
hmotný a nehmotný 
majetek; peníze 
-kultura, podoby a projevy 
kultury, kulturní instituce, 
masová kultura a subkultura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
M – převody jednotek, 
sčítání a odčítání 
Třídnické hodiny 
Kroužky ve škole i mimo 
Vv – ochrana životního 
prostředí 
Sběr odpadových surovin 
Návštěva sběrného dvora 
Návštěvy divadelních 
představení a kulturních akcí 
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Vlastivěda 
4. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Lidé a čas 

- porovná svá přání a 
potřeby se svými finančními 
možnostmi, uvede příklady 
rizik půjčování peněz 
- sestaví jednoduchý 
osobní/rodinný rozpočet, 
uvede příklady základních 
příjmů a výdajů 
 
žák: 
- využívá archívů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; 
zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody 
,nemovitých i movitých 
kulturních památek 
- objasní historické důvody 
pro zařazení státních svátků 
a významných dnů 
- uvede významné události, 
které se vztahují k regionu a 
kraji 
- vyjmenuje nejvýznamnější 
kulturní, historické a přírodní 
památky v okolí svého 
bydliště 

- všímá si okolí a reaguje na 
jeho nepříznivé změny 
- chová se ukázněně na 
kulturních akcích 
 
 
 
 
 
žák: 
- zjišťuje, jak lidé žili dříve 
- vyptává se rodičů a 
prarodičů o životě 
v minulosti 
- navštěvuje památná místa, 
muzea a výstavy 
- sleduje pořady s historickou 
tématikou 
- chápe význam státního  
svátku, ví proč je vyhlášen 
- čte  některé pověsti 
regionu 
- vypráví o některých 
postavách českých dějin 
- navštěvuje knihovnu  
- zapisuje do poznámek 
získané vědomosti 
- ověřuje si některé 
vědomosti na internetu 
 

- základní globální problémy, 
významné sociální problémy, 
problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost 
mezi lidmi, globální 
problémy přírodního 
prostředí 
 
 
 
- orientace v čase a časový 
řád, určování času, čas jako 
fyzikální veličina, dějiny jako 
časový sled událostí, 
letopočet, generace,  
- současnost a minulost 
v našem životě, proměny 
způsobu života, bydlení, 
státní svátky a významné  
dny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pv – pravěk 
Čj -  Staré pověsti české 
Tv – vycházky 
Hv – lidové písně 
Exkurze: Chotěbuz, zámek 
Fryštát, Rožnov pod 
Radhoštěm 
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Vlastivěda 
5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Místo, kde žijeme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- rozlišuje mezi náčrtky, 
plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje 
o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 
- vyhledává typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, 
historického, politického, 
správního a vlastnického 
- zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a 
porovnává způsob života a 
přírodu v naší vlasti v jiných 
zemích 
- rozlišuje hlavní orgány 
státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 
- orientuje se na mapě České 
republiky, určí světové 
strany 
- má základní znalosti o 
České republice a její 
zeměpisné poloze v Evropě 
 

žák: 
- vyhledává na mapě Evropy 
Českou republiku 
- orientuje se na mapě podle 
světových stran 
- vnímá Prahu jako hlavní 
město ČR, s jejími orgány 
správní moci a státními 
institucemi 
- umí ukázat na mapě části 
ČR 
- seznamuje se s průmyslem, 
zemědělstvím, historií  
v oblasti Čech 
- vyhledává na mapě 
významná města 
jednotlivých oblastí a 
popisuje je 
- rozezná jednotlivé státy 
Evropy 
- zná jejich hlavní města 
- vyhledává zajímavosti 
jednotlivých států Evropy 
- třídí své poznatky o ČR i 
ostatních státech 
- zapisuje  do poznámek 
získané informace  
- pracuje s mapou ČR i 
Evropy, mapou Prahy 
 
 
 

 
- mapy obecně zeměpisné a 
tematické, grafika, 
vysvětlivky 
- okolní krajina, zemský 
povrch, vodstvo, světové 
strany 
- regiony, Praha a některé 
kraje ČR, surovinové zdroje, 
výroba, služby, obchod 
- Evropa a svět, kontinenty, 
evropské státy EU,cestování 
- naše vlast, domov, národ, 
státní zřízení, politický 
systém, státní správa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vv - nákresy 
Pv – mapa ČR 
Čj – vypravování 
Př – orientace v přírodě, 
ochrana životního prostředí  
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Vlastivěda 
5. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
2.Lidé kolem nás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Lidé a čas 

- sdělí poznatky a zážitky z 
vlastních cest 
- pozná státní symboly České 
republiky  
 
žák: 
- vyjádři na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, 
mezi chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci 
- rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která se 
tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská 
práva nebo demokratické 
principy 
- rozpozná nevhodné jednání 
a chování vrstevníků a 
dospělých 
- uvede základní práva 
dítěte, práva a povinnosti 
žáka školy 
 
žák: 
- pracuje s časovými údaji a 
využívá zjištěných poznatků 
k pochopení vztahu mezi ději 
a mezi jevy 
  

 
 
 
 
 
žák: 
-zajímá se o základní lidská 
práva a práva dítěte 
- dodržuje pravidla slušného 
chování 
- plní si povinnosti žáka  
- dodržuje školní řád 
- uvědomuje si ČR jako 
součást EU 
- chápe postavení 
národnostních menšin a 
cizinců 
- navštěvuje kulturní zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- čte a vypráví o některých 
postavách českých dějin 
- navštěvuje historické 
památky v okolí 

 
 
 
 
 
 
- soužití lidí, politické strany, 
zájmové spolky, společný 
„evropský dům“ 
- chování lidí, principy 
demokracie 
- právo a spravedlnost, 
základní lidská práva a práva 
dítěte 
- kultura, kulturní instituce 
- základní globální problémy, 
problémy sociální, 
nesnášenlivost mezi lidmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- regionální památky, péče o 
památky, lidé a obory 
zkoumající minulost 
- báje, mýty, pověsti,domov, 
vlast, rodný kraj 

 
 
 
 
 
 
Čj – čtení, články v čítance 
Čj - besedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotulova dřevěnka 
Čj – Staré pověstí české 
Hv – lidové písně 
Tv - vycházky 
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Vlastivěda 
5. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 

- využívá knihoven, archivů, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti, 
zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, 
movitých i nemovitých 
kulturních památek 
- rozezná současné a minulé 
a orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti  
- srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách způsob 
života a práce  předků na 
našem území v minulosti a 
současnosti s využitím 
regionálních specifik 
- rozeznává rozdíl mezi 
životem dnes a životem v 
dávných dobách 
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3.4.6. Člověk a společnost 

 

3.4.6.1. Dějepis 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vzdělávací obor Dějepis vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými 
pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Obor Dějepis  
přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 
posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchovávání kontinuity 
historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. 
Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem 
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je 
kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 
současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním 
hodnotám evropské civilizace. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen 
uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním 
charakteru a své možné budoucnosti. Obecně historické problémy jsou 
konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 
Vyučovací obor Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. 
ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách. 

 

I. Kompetence k učení 

 žák samostatně vyhledá informace v odborné literatuře, použije 
správnou terminologii  

 získané informace roztřídí a použije v praxi, porovná informace z 
různých zdrojů 

 využije informací z časové osy a historických map 

 přečte doporučenou doplňkovou  literaturu, zhlédne vhodný  
dokumentární film, 

 výukových počítačových programů využije k dalšímu vzdělávání 

II. Kompetence k řešení problémů  

 problémové situace řeší sám nebo ve skupině, najde shodné, podobné 
i odlišné znaky 

 rozpozná příčiny i důsledky dějinných situací 

 při samostatných pracích se rozhodne samostatně, v diskusi dokáže 
své názory obhájit, přijme názory lépe odůvodněné  

III. Kompetence komunikativní 

 při práci s informacemi žák zaujme postoj k informacím z médií, 
porozumí různým typům textů a záznamů 

 prezentací svých prací a jejich výsledků získá dovednost sdělovat své 
názory a myšlenky v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 diskusemi nad problémy dovedeme žáky k tomu, aby v kolektivu 
respektovali názory druhých a zároveň dokázali přesvědčit ostatní 
správnosti svých názorů 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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 využije informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci 
s okolním světem 

IV. Kompetence sociální a personální 

 využíváním skupinové a projektové práce se žák naučí spolupracovat 
v kolektivu, přispěje k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 sebehodnocením si vypěstuje zdravé sebevědomí 

 zhodnotí své postoje i výsledky své práce 

 zvládne dovednost poskytnout pomoc a také o ni požádat 

V. Kompetence občanské  

 žák se naučí uplatnit svá práva a zodpovědně splnit své povinnosti 

 zapojí se do diskuse o kladech a záporech zásahů lidí do přírody, svým 
chováním podpoří zdravé životní prostředí 

 respektuje kulturu příslušníků jiných ras 

 přemýšlí o kladech a záporech různých historických forem  kulturního i 
historického soužití lidí 

VI. Kompetence pracovní 

 prací s mapou, atlasem, literaturou a PC získá pracovní  návyky 

 při praktických exkurzích žák vnímá  potřebu dodržovat pravidla a 
kázeň  

 chová se šetrně  vůči historickým památkám i přírodě    

 dojde k přesvědčení, že základním předpokladem úspěšného uplatnění 
je kvalitní vzdělání 
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Dějepis 
6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.člověk v dějinách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.počátky lidské společnosti 
(pravěk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. nejstarší civilizace,kořeny 
evropské kultury 

žák: 
- uvede konkrétní příklady 
důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků 
- uvede příklady zdrojů 
informací o minulosti, 
pojmenuje instituce,kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány 
- orientuje se na časové ose a 
v historické mapě 
- řadí hlavní historické epochy 
v chronologickém sledu 
 
žák: 
- charakterizuje život 
pravěkých sběračů a 
lovců,jejich materiální a 
duchovní kulturu  
- objasní význam 
zemědělství,dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou 
společnost 
- uvede příklady 
archeologických kultur na 
našem území  
 
 
 
 
žák: 
- rozpozná souvislost mezi 
přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých  

žák: 
- vymezí konkrétní příklady 
důležitosti histor. poznatků      
- uvede zdroje informací o 
minulosti                                    - 
rozliší jednotlivé typy histor. 
pramenů                                    - 
orientuje se na časové  ose  i 
v historické mapě                      
- řadí hlavní histor. epochy 
 
 
 
žák: 
- vyjmenuje vývojové druhy 
člověka                                        

- charakterizuje život  
pravěkých sběračů a lovců 

porovná  jejich materiální a 
duchovní kulturu  
- objasní vliv zemědělství a 
usedlého způsobu života na 
spolužití lidí 
- vysvětlí příčiny společenské 
dělby práce              
- uvede příklady archeolog. 
nalezišť  na našem území a v 
Evropě  
 
žák: 
- uvede souvislost mezi  
přírodními podmínkami a 
vznikem prvních  

    
- historické prameny – 
hmotné a písemné 
- archeologie, pomocné 
historické vědy 
- čas a prostor v dějepise           
-práce s historickou mapou 
 
 
 
 
 
 
 
- předchůdci člověka   
- pravěké umění  
- doba kamenná  
- doba bronzová    
- doba železná  
- Keltové v Evropě a u nás   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vznik nejstarších států :  
-  Mezopotámie      
- Egypt               

     
M – časová přímka                     
Z – orientace v prostoru, 
pohyb  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z – orientace v prostoru   a 
v čase       
Př – nejstarší plodiny    
Ch – kovy, tavba rud  
Pč – nejstarší pracovní 
nástroje    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj -dramatizace  bájí                                     
Tv -odkaz řecké 
kultury,olympijské hry  
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Dějepis 
6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 zemědělských civilizací 
- uvede nejvýznamnější typy 
památek, které se staly 
součástí světového 
kulturního dědictví 
- demonstruje na 
konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a 
uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou 
civilizaci,zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem 

- porovná formy vlády a 
postavení společenských 
skupin v jednotlivých 
státech,vysvětlí podstatu 
antické demokracie 

staroorientálních států     
- porovná společenské 
postavení jednotl. skupin 
obyvatel    
- uvede nejvýznamnější 
objevy a vynálezy 
staroorientálních států                   
- vysvětlí podstatu antické 
demokracie 
-uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou 
civilizaci    
- vymezí úlohu křesťanství a 
víry v počátcích   
-uvede souvislosti  křesťanství 
s judaismem 
- porovná vývoj v těchto 
oblastech  v minulosti a dnes 

 

- Indie      
- starověké Řecko                                 
- řecké báje a pověsti              - 
olympijské hry                       - 
řecká kolonizace                   - 
Sparta a Atény                     
- demokracie v Aténách                 
- řecko-perské války               - 
Alexandr Veliký                  
- vzdělanost a umění  Řecka                           
- starověký Řím  
- punské války                      
- Spartakovo povstání            
- římské  císařství                                                    
- vznik křesťanství                 
- zánik říše římské                 
- vzdělanost a umění 
- střední Evropa a její styky 
s antickým Středomořím    

Z  -orientace na mapě                                    
Ov -člověk a  společnost,stát a 
státní zřízení,volební 
systém,lidská práva            
Vv -stavební sloh,umělecká 
díla 
Pč -technika vojenství          
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Dějepis 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.raný středověk   žák:                                     
popíše podstatnou změnu 
evropské situace,která 
nastala v důsledku příchodu 
nových etnik,christianizace a 
vzniku států  
- porovná základní rysy 
západoevropské,byzantsko-
slovanské a islámské kulturní            
oblasti   

- objasní situaci 
Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a 
postavení těchto státních 
útvarů v evropských 
souvislostech                        
- vymezí úlohu křesťanství a 
víry v životě středověkého 
člověka 
 

 žák :                                     
- popíše osídlení Evropy po 
rozpadu říše západořímské   
- seznámí se se způsobem 
života „barbarských“ kmenů                                   
- dokáže vzájemně srovnat  
vznik a vývoj střed. států     
- rozumí základním pojmům 
z oblasti křesťanství a islámu  
- charakterizuje náboženské 
poměry v Evropě 
- popíše vznik prvních státních 
útvarů na našem území                                     
- chápe postavení českých 
zemí v rámci Evropy            
- orientuje se v časové ose a 
na historické mapě , řeší 
chronologické návaznosti 
histor.dějů v různých   
částech Evropy   
  

 
- nový etnický obraz Evropy                                      
- utváření států ve  
východoevropském a 
západoevropském kulturním 
okruhu a jejich specifický 
vývoj                                       
- islám a islámské říše   
ovlivňující Evropu 
/Arabové,Turci/   
-Velká Morava a český 
stát,jejich vnitřní vývoj  a 
postavení v Evropě         
-křesťanství, papežství, 
císařství, křížové výpravy        
-vrchol českého státu              
-románská kultura 
 

 
Z – orientace na mapě    
Čj - písemnictví        
Vv- malířství,sochař.,    
          architektura          
OV- postavení člověka ve    
společnosti 
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Dějepis 
7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2.vrcholný středověk žák: 
- ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev 
středověké společnosti 
- porovná vývoj českého státu  
s vývojem států v Evropě 
- uvede příklady gotické  
kultury 
- vymezí význam husitské 
tradice pro český politický a 
kulturní vývoj 
- uvědomí si své místo v rámci 
regionu 
 

žák: 
- charakterizuje život ve 
středověkém městě a na 
vesnici  
- charakterizuje změny 
v politickém vývoji čes.státu 
ve 14.stol.     
- vysvětlí příčiny a důsledky 
stoleté války  
- zhodnotí postavení Ruska 
v evropské politice   
- rozpozná základní znaky 
got.slohu i kultury, uvede 
příklady památek a hlavní 
představitele 
- seznámí se s životem a 
myšlenkami J.Husa  
- chápe význam vzdělání           
- uvede příčiny husit. hnutí a 
popíše jeho vývoj 
-zná okolnosti založení     
Horní Suché 

 
- život na venkově 
- vznik měst,řemesel,obchodu 
- Čechy za posledních 
Přemyslovců 
- vývoj v Evropě-stoletá 
válka,osvobození Ruska 
- gotická kultura 
- český stát za Lucemburků 
- Karel IV.-hospodářský a 
kulturní rozvoj 
- Mistr Jan Hus 
- husitská revoluce 
- Jiří z Poděbrad 

 
Pv – technika,zbraně 
Ov - životní styl,osobnost, 
Z - orient. na mapě 
Čj – cesty poselstva 
Hv – gotické písně,chorály 
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Dějepis 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Objevy a dobývání, 
počátky nové doby 

 

žák: 
- vysvětlí znovuobjevení 
antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající 
reformu církve včetně reakce 
církve na tyto požadavky 
- popíše a demonstruje 
průběh zámořských objevů, 
jejich příčiny a důsledky 
- objasní postavení českého 
státu v podmínkách Evropy 
rozdělené do řady 
mocenských a náboženských 
center a jeho postavení 
uvnitř habsburské monarchie 
- objasní příčiny a důsledky 
vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky 
- na příkladech evropských 
dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční 
monarchie,parlamentarismus 
- rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních stylů 
a uvede jejich představitele a 
příklady významných 
kulturních památek 
 

žák: 
- osvojí si periodizaci 
novověku 
- seznámí se s pojmy 
humanismus, renesance a 
jejich projevy v kultuře, 
myšlení a životě lidí 
- konkretizuje nově vzniklou 
náboženskou situaci 
v Evropě 
- vysvětlí  pojmy reformace, 
protireformace, katolíci, 
evangelíci (protestanti), 
křesťanství. 
- zjistí důvody, význam a 
důsledky objevných  
- popíše okolnosti nástupu 
Habsburků na český trůn 
objasní postavení českých 
zemí v habsburské monarchii 
v podmínkách  nábožensky 
rozdělené  
- popíše důsledky 
náboženské nesnášenlivosti 
- vysvětlí příčiny třicetileté 
války 
- vyjmenuje hlavní válčící 
země a jejich motivaci  
k účasti ve válce 
- zhodnotí výsledek války 
především ve vztahu 
k českým zemím 
 

 
-  renesance, humanismus, 
reformace a jejich šíření 
Evropou 
- zámořské objevy a počátky 
dobývání světa 
- český stát a velmoci v 16. 
až 18. století 
- třicetiletá válka 
- počátky absolutních 
monarchií, konstitučních 
monarchií  
- střet parlamentarismu s 
absolutismem 
- barokní kultura a 
osvícenství 
 
 
 
 

 
Vv - sochařstvím, malířství, 
stavební slohy, 
Čj - literatura ,  
OV – humanismus, typy 
států, státní moci, války 
(druhy), státní systémy, 
životní styl, školství 
Z  - orientace na mapě, 
místopis zemí 
Př - nová flora i fauna 
Ch – alchymie, objevy 
Hv – skladby 
 
 



 

194 
 

Dějepis 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Modernizace společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- vysvětlí podstatné 
ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve 
vybraných zemích a u nás, 
které charakterizují 
modernizaci společnosti 
- objasní souvislost mezi 
událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských 
válek na jedné straně a 
rozbitím starých 
společenských struktur 
Evropy na straně druhé 
- porovná jednotlivé fáze 
utváření novodobého 
českého národa v souvislosti 
s národními hnutími 
vybraných evropských 
národů. 
- uvede požadavky 
formulované ve vybraných 
evropských revolucích 
 

- osvojí si pojmy 
absolutismus, konstituční 
monarchie. 
- popíše typickou barokní 
stavbu, uvede některé 
představitele tohoto 
kulturního směru. 
- vypráví o životě a díle J.A. 
Komenského. 
 
žák: 
- porovnání feudální a 
kapitalistický systém 
- dokáže uvést přednosti 
kapitalistické společnosti 
- na základě porovnání obou 
systémů bude zkoumat vývoj 
ve vybraných zemích 
- vysvětlí pojem kapitalismu 
volné soutěže, socialismus: 
utopický,  parlamentní a 
revoluční marxismus 
- popíše francouzskou 
společnost před revolucí,  
- uvede příčiny 
nespokojenosti – revoluce 
- zhodnotí výsledky revoluce, 
mezinárodní ohlas 
- vypráví o Napoleonovi a 
jeho taženích 
- vysvětlí pojem národní 
obrození  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- industrializace a její 
důsledky pro společnost, 
sociální otázka 
vznik USA 
Velká francouzská revoluce a 
napoleonské období, jejich 
vliv na Evropu a svět,  
národní hnutí velkých a 
malých národů, utváření 
novodobého českého národa 
revoluce 19. století jako 
prostředek řešení politických 
sociálních a národnostních 
problémů 
- politické proudy 
(konservatismus, 
liberalismus, demokratismus, 
socialismus)  
- ústava 
- politické strany 
- občanská práva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – průmyslová revoluce 
Ch – průmyslová revoluce 
Ov – společenské systémy, 
pojem revoluce, občanská 
práva, ústava, volební 
systém 
Z – použití mapy 
Př – vliv na životní prostředí 
Čj – literatura 
Vv – ohlas revolucí ve 
výtvarném umění, 
klasicismus, romantismus 
Hv – klasicismus, 
romantismus 
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Dějepis 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 - ve vybraných příkladech 
demonstruje základní 
politické proudy 

- seznámí se s příčinami, 
průběhem a výsledkem 
- českého národního 
obrození 
-uvádí jména národních 
buditelů a jejich konkrétní 
přínos 
- chápe národní obrození 
jako jev celoevropský, jehož 
výsledkem je utvoření 
novodobých národů 
- vysvětlí příčiny, které 
k revolucím vedly 
- uvědomí si rozpor mezi 
projevy absolutní moci a 
snahami nastupující 
buržoazie 
- zhodnotí průběh revolucí 
ve vybraných zemích 
- uvede změny, které nastaly 
ve vybraných zemích jako 
důsledky revolucí 
- popíše příčiny porážek 
revolucí 
- vysvětlí pojmy  základních 
politických proudů a jejich 
rysy 
- uvede základní rozdíly mezi 
jednotlivými politickými 
stranami 
- chápe ústavu jako základní 
zákon státu 
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Dějepis 

9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. moderní doba žák: 
- vysvětlí rozdílné tempo 
modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke 
kterým tato 
nerovnoměrnost vedla  
- charakterizuje soupeření 
mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií 
- rozpozná klady a 
nedostatky demokratických 
systémů 
- na příkladech demonstruje 
zneužití techniky ve světových 
válkách a jeho důsledky 
- charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky 
jejich existence pro svět 
- rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu  
- na příkladech vyloží 
antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv 
 

žák: 
- charakterizuje hlavní 
změny koncem 19. a 
počátkem 20. století 
v oblasti hospodářské, 
společenské, kulturní a 
v mezinárodních vztazích 
- vysvětlí příčiny vzniku 
ohnisek napětí v Evropě a 
v koloniálních zemích 
- objasní postavení českých 
zemí v Rakousko – Uhersku a 
hlavní cíle české politiky 
- popíše příčiny, průběh a 
výsledky obou světových 
válek a postavení a úlohu 
českého národa v nich 
- charakterizuje vývoj 
v Československu, v Evropě a 
ve světě ve 20. a 30. letech 
 

 
- konflikty mezi velmocemi, 
kolonialismus 
- první světová válka a její 
politické, sociální a kulturní 
důsledky 
- nové politické uspořádání 
Evropy a úloha USA ve světě 
- vznik ČSR, její hospodářsko -
politický vývoj, sociální a 
národnostní problémy 
- mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 20. a 
30. letech 
- totalitní systémy -
komunismus, fašismus, 
nacismus -důsledky pro ČSR a 
svět 
- druhá světová válka, 
holocaust 
- situace v našich zemích, 
domácí a zahraniční odboj 
- politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 
 
 

 
M – časová přímka, 
orientace v čase 
Z – orientace v prostoru 
Čj – odraz doby v literatuře 
Ov – člověk a společnost, 
stát a státní zřízení, volební 
systém, lidská práva, školství 
Vv – stavební slohy, 
umělecká díla 
Pč, Ch – technika vojenství, 
zbraně 
Př – vliv na životní prostředí 
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Dějepis 

 9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
2. rozdělený a integrující se 
svět 

- zhodnotí postavení ČSR 
v evropských souvislostech a 
jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a 
kulturní prostředí 
 
žák: 
- vysvětlí příčiny a důsledky 
vzniku bipolárního světa 
- uvede příklady střetávání 
obou bloků 
- vysvětlí a na příkladech 
doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské 
spolupráce 
- posoudí postavení 
rozvojových zemí 
- prokáže základní orientaci 
v problémech současného 
světa 
  

 
 
 
 
 
 
žák: 
- charakterizuje výsledky 
boje demokratických sil proti 
totalitním režimům u nás a 
ve světě 
- charakterizuje vývoj 
v Československu v kontextu 
s evropským a světovým 
vývojem v letech 1945 až 
1948, v období totalitní 
vlády a po pádu 
komunistického režimu 
- s využitím poznatků 
z jiných předmětů 
charakterizuje rozvoj 
vědy,techniky, vzdělanosti a 
umění 
- s využitím poznatků 
z jiných předmětů 
charakterizuje základní 
globální problémy lidstva a 
jejich řešení 
 

 
 
 
 
 
 
 
- studená válka, rozdělení 
světa do vojenských bloků 
reprezentovaných 
supervelmocemi; politické, 
hospodářské, sociální a 
ideologické soupeření  
- vnitřní situace v zemích 
východního (na vybraných 
příkladech srovnání 
s charakteristikou západních 
zemí 
- Československo od 
únorového převratu do roku 
1989, vznik ČR, řešení 
hospodářských, politických, 
národnostních a kulturních 
problémů 
- rozpad koloniálního 
systému, mimoevropský svět 
- problémy součastnosti 
- věda, technika a vzdělání 
jako faktory vývoje, sport a 
zábava 
 

 
 
 
 
 
 
 
M – časová přímka, 
orientace v čase 
Z – orientace v prostoru 
Čj – odraz doby v literatuře 
Ov – člověk a společnost, 
stát a státní zřízení, lidská 
práva, školství 
Vv – umělecká díla 
Pč, Ch – technika vojenství, 
zbraně 
Př – vliv na životní prostředí 
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3.4.6.2. Občanská výchova 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět občanská výchova vymezuje obsah týkající se člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti, přírody, kultury, zdraví atd. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Žáci se učí 
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 
souvislosti, poznávají sebe i své okolí, učí se vnímat vztahy mezi lidmi a krásu 
lidských výtvorů. Na základě poznání sebe a svých potřeb se žáci učí třídit 
základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům a vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, 
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Propojování této vzdělávací 
oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou 
pomocí i ve zvládání nových životních situací, pomáhá jim při nalézání jejich 
postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 
Předmět občanská výchova vybavuje žáka dále znalostmi a dovednostmi 
potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 
Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a 
procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření 
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských 
postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti k evropskému civilizačnímu a 
kulturnímu okruhu, podporuje prevenci rasistických, xenofobiích a 
extrémistických postojů, utužuje výchovu k toleranci a respektování lidských 
práv. Žáci si formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání 
poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě, učí se 
rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti a současnosti, 
zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení a aplikovat je 
v reálných životních situacích. 
Předmět občanská výchova bude vyučován v hodinové dotaci jedné hodiny 
týdně v 6. – 9. ročníku v kmenových třídách. 

 

3.4.6.3. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k řešení problému 

 hodnotí situace ve škole i mimo ni, rozpozná problém, přemýšlí o 
řešení 

 hledá informace k řešení problému 

 neodradí ho nezdar, dokončí řešení problému 

 kriticky hodnotí výsledky své vlastní práce i práce ostatních 
 
 

II. Kompetence komunikativní 

 zformuluje a vyjádří své názory, jeho projev je plynulý a kultivovaný 

 naslouchá promluvám jiných, rozumí jim 

 zapojí se do diskuze 

 využije komunikační a informační prostředky 

III. Kompetence občanské 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

199 
 

 respektuje přesvědčení druhých, ocení jejich hodnoty 

 postaví se násilí a bezpráví 

 respektuje principy zákonů a společenských norem, uplatní svá práva a 
plní povinností 

  

 respektuje tradice a chrání naše kulturní a historické dědictví 

 zapojí se aktivně do kulturního a sportovního života 

IV. Kompetence sociální a personální 

 účinně pracuje ve skupině, podílí se spolu s pedagogy na utváření 
pravidel 

 nabídne pomoc, případně o ni požádá 

 vytvoří si pozitivní představu o sobě samém 

 posiluje sebedůvěru 

V. Kompetence k učení 

 vyhledá, třídí a propojí informace, použije je v praktickém životě 

 vybere a užije vhodné metody ke studiu 

 použije obecně známé termíny a symboly 

 propojí poznatky z různých oblastí 

 posoudí vlastní pokrok 

VI. Kompetence pracovní 

 bezpečně a účinně použije materiály a nástroje, respektuje pravidla 

 využije znalosti a zkušenosti získané z různých oborů pro svůj rozvoj 

 uvážlivě se rozhodne o svém profesním zaměření 

 rozebere základní aktivity nutné k podnikání, vysvětlí podstatu 
podnikání 
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Občanská výchova 
6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Naše škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Naše obec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- utváří si pracovní návyky 
v samostatné i týmové práci 
- rozšiřuje si slovní zásobu 
v tématech 
- učí se samostatnému a 
sebevědomému vystupování 
a jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- určí a vysvětlí polohu svého 
bydliště vzhledem ke krajině 
nebo státu 
- rozlišuje hlavní orgány 
obecní samosprávy a 
některé její zástupce 

žák: 
- vysvětlí význam vzdělání 
- popíše prostředí školy a 
jeho funkce 
- vysvětlí tradice školy 
- graficky znázorní a popíše 
školský systém ČR 
- respektuje, hodnotí a 
dodržuje školní řád 
- zná svá práva a povinnosti 
a řídí se jimi 
- vytváří samostatně školní 
samosprávu, podílí se na její 
funkci 
- reprezentuje školu 
- účastní se mimoškolní 
činnosti 
 
žák: 
- vysvětlí základní pojmy 
- orientuje se v místě 
bydliště 
- vyjmenuje části obce, 
města 
- mapuje dopravní síť 
- prezentuje obec jako svůj 
domov 
- určuje významná data 
z historie obce 
- pozná znak obce 
- vyhledává v místních 
mapách, pramenech 
- vypráví místní pověsti 
 

 
- význam vzdělání 
- tradice školy 
- prostředí školy 
- školský systém ČR 
- školní řád, režim školy 
- práva a povinnosti žáků 
- školní samospráva 
- mimoškolní činnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vesnice, obec, město 
- bydlení 
- historie obce 
- významné památky, rodáci 
- místní pověsti, tradice 
- kronika 
- obecní samospráva, její 
orgány a funkce 
- komunální volby 
- zájmová činnost 
- práva občanů 
- ochrana životního prostředí 
v okolí obce 
- kraj 

 
D – reforma školství – Marie 
Terezie 
Čj – slova cizího původu 
Nj, Aj – školský systém 
v jiných zemích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z – poloha, přírodní 
podmínky 
D – historie obce, kronika 
Vv – památky obce 
(architektura, sochařství, 
malířství) 
Hv – místní písně 
Př – ochrana životního 
prostředí 
Čj – místní pověsti, rodáci 
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Občanská výchova 
6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Náš region 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje mezi náčrty, plány 
a základními typy map 
- určí světové strany 
v přírodě i podle mapy 
- vyhledává typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství i kultury, 
jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam 
 
  

- oceňuje význam 
historických památek obce 
- najde na mapě významné 
budovy a památky 
- zakresluje do slepé mapy 
významné památky a budovy 
- popíše strukturu obecní 
samosprávy a její funkce 
- zná hlavní představitele 
obce 
- popíše průběh komunálních 
voleb 
- účastní se zájmové činnosti 
v obci 
 
žák: 
- určuje důležitá data 
z historie regionu 
- popíše tradice a oceňuje 
jejich význam 
- srovná jednotlivé regiony 
- vyjmenuje významné 
rodáky a prezentuje je 
- najde na mapě významné 
památky regionu 
- popíše polohu regionu 
v krajině 
- hodnotí vliv lidí na krajinu 
regionu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- význam a historie regionu 
- zvyky, tradice a zvláštnosti 
- významní rodáci 
- regiony ČR 
- památky a události regionu 
- poloha regionu v krajině 
- působení lidí na krajinu a 
naopak 
- orientační body, světové 
strany 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z – přírodní podmínky, 
průmysl, zemědělství, 
světové strany 
D – tradice, památky 
Čj – osobnosti, rodáci, 
nářečí, lidová slovesnost 
Vv – kroje 
Hv – lidové písně 
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Občanská výchova 
6. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

4. Naše vlast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kulturní dědictví 
 
 

žák: 
- zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti a 
v jiných zemích 
- rozlišuje hlavní orgány 
státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 
- objasní historické důvody 
pro zařazení státních svátků 
a významných dnů 
- objasní účel důležitých 
symbolů našeho státu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- využívá archivů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů 

žák: 
- třídí a správně používá 
základní pojmy 
- oceňuje význam národní 
historie 
- je hrdý na svou vlast jako 
domov 
- zná významné rodáky a 
památky 
- prezentuje národní báje, 
pověsti 
- orientuje se ve struktuře 
státní správy a samosprávy 
- pozná státní symboly a 
popíše jejich vzhled 
- vyhledá na mapě hlavní 
město a významná místa 
- zakreslí do slepé mapy 
důležitá města a památky 
- zná nejvýznamnější 
představitele ČR 
- chápe význam voleb a 
popíše jejich průběh 
- respektuje národnostní 
menšiny žijící v ČR 
- respektuje zásady 
demokratického státu 
- porovná způsob života v ČR 
a cizině 
 
žák: 
- formuluje základní projevy 
kultury 
 

 
- vlast, vlastenec, 
vlastenectví 
- mateřský jazyk, dějiny, 
území 
- domov, vlast a cizina, cizinci 
- lidová tvořivost, kulturní 
památky 
- významná místa a události 
- slavní předkové a rodáci 
- národ, národnostní 
menšiny 
- národní bohatství 
- národní zvyky, obyčeje 
- státní správa a samospráva 
- kraje ČR 
- státní instituce 
- volby 
- demokratický stát 
- státní symboly 
- státní svátky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podoby a projevy kultury 
- kulturní hodnoty a tradice 
- kulturní dědictví 

 
Čj – významné osobnosti 
české literatury, mateřský 
jazyk 
Z – poloha ČR, území, 
sousední státy, kraje 
D – prezidenti, významná 
místa  
Vv, Hv – lidová tvořivost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hv, Vv – lidová tvořivost 
Čj – jazyková kultura, sloh, 
písemnictví 
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Občanská výchova 
6. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Majetek, vlastnictví, 
hospodaření 
 
 
 
 
 
 
 
 

- srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- orientuje se v základních 
formách vlastnictví 
- používá peníze v běžných 
situacích 
- dodržuje zásady 
hospodárnosti, vyhýbá se 
rizikům v hospodaření 
s penězi 
 
 
 
 
 

- hodnotí kulturní tradice a 
srovnává je  
- vyjmenuje součásti kultury, 
její formy a popíše je 
- zná význam kulturních 
památek a chrání je 
- chápe nutnost prolínání 
kultur v současném světě 
- orientuje se v kulturních 
institucích  
- nenechá se ovlivnit 
klamavou reklamou 
- prezentuje se jako člen 
multikulturní společnosti 
- ovládá základy komunikace 
a význam masmédií 
 
žák: 
- vysvětlí základní pojmy 
- třídí jednotlivé formy a typy 
majetku 
- zhodnotí způsoby získání 
majetku 
- oceňuje význam správného 
hospodaření 
- uvádí různé formy peněz a 
placení 
- hodnotí životní úroveň a 
její kvalitu 
- dokáže si rozvrhnout své 
příjmy a výdaje 
- hospodaří se svým 
majetkem a kapesným 

- součásti kultury a její formy 
- jazyková kultura, lidová 
slovesnost, písemnictví 
- kultura hmotná, nehmotná, 
normativní 
- ochrana kulturních 
památek 
- prolínání kultur 
- multikulturalita 
- kulturní instituce  
- vliv reklamy 
- zábavná kultura, kulturní 
průmysl 
- komunikace, masmédia 
 
 
 
 
- majetek, vlastnictví 
- majetek hmotný, 
nehmotný, movitý, nemovitý 
- získání majetku (legálně x 
nelegálně) 
- ochrana majetku 
- vlastnictví soukromé, 
veřejné, osobní, společné 
- hospodaření, rozpočet 
- funkce a podoby peněz 
- formy placení 
- životní úroveň 
- lidské hodnoty 
- obchod, výroba, služby 
  

D – historické kulturní 
památky 
Inf - média 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M – rozpočet, procenta, 
porovnávání hodnot 
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Občanská výchova 
6. ročník/5 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
7. Život ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
žák: 
- vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, 
mezi chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci (městě) 
- rozlišuje základní rozdíly 
mezi jednotlivci, obhájí při 
konkrétních činnostech své 
názory, případně připustí 
svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení 
se spolužáky 
- rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která se 
už tolerovat nemohou 
- projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 
- dodržuje zásady 
bezpečného chování 
- účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a 
odpočinek 
 

- plánuje spoření a pojištění 
pro budoucnost 
- chrání majetek svůj i 
ostatních 
 
žák: 
- chápe význam rodiny a 
výchovy 
- má úctu k rodinným 
tradicím 
- respektuje společenské 
normy a hodnoty  
- dodržuje pravidla slušného 
chování 
- ovládá pravidla mezilidské 
komunikace a řídí se jimi 
- oceňuje lidskou spolupráci 
- popíše funkci různých církví 
a spolků 
- pomáhá těm, kteří to 
potřebují 
- odmítá všechny formy 
násilí a šikany 
- srovnává postavení mužů a 
žen ve společnosti 
- aplikuje zdravý životní styl 
- rozvrhne si denní režim a 
plní jej 
- dbá na pravidelný 
pohybový režim 
- předchází úrazům 
- ošetří drobná zranění, 
přivolá pomoc 

 
 
 
 
 
 
- domov, rodina 
- příbuzenské a 
mezigenerační vztahy 
- soužití lidí 
- společenské skupiny, parta 
- církve, spolky, politické 
strany 
- společenské vztahy mezi 
skupinami 
- společenské hodnoty a 
normy 
- mezilidská komunikace a 
spolupráce 
- pravidla slušného chování 
- solidarita, pomoc 
nemocným, sociálně slabým 
- rovnost a nerovnost ve 
společnosti 
- zdravý životní styl 
- denní režim a rytmus 
- prevence úrazů a poranění 
- šikana ve škole a projevy 
násilí 

 
 
 
 
 
 
Tv – sport, zdravý životní styl 
Př – lidské tělo, genetika 
D – rovnost a nerovnost ve 
společnosti 
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Občanská výchova 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Člověk jako osobnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- objasní, jak může poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti 
pozitivně ovlivnit 
rozhodování a vztahy 
s druhými lidmi 
- posoudí vliv osobních 
vlastností na dosahování cílů 
- objasní význam vůle při 
dosahování cílů a 
překonávání překážek 
- rozpozná projevy 
záporných charakterových 
vlastností 
- kriticky hodnotí a koriguje 
své chování a jednání 
- popíše, jak rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat 
nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 
 
 
 
 

žák: 
- seřadí fáze lidského života a 
popíše jejich průběh 
- uvede změny lidské 
osobnosti v období dospívání 
- vyjmenuje osobní 
vlastnosti, typy 
temperamentu a popíše 
jejich formy 
- zhodnotí své schopnosti, 
dovednosti a definuje osobní 
nedostatky, navrhne jejich 
řešení 
- popíše charakter člověka a 
uvede faktory jeho utváření 
- vyjádří vlastními slovy své 
sebehodnocení a obhájí jej 
- vysvětlí pojem vůle a 
vyjmenuje základní volní 
vlastnosti 
- pojmenuje sociální skupiny, 
popíše působení a význam 
vrstevnických skupin 
- diskutuje o významu idolů a 
vzorů chování, zváží kladné i 
záporné vlivy 
- zhodnotí nebezpečí 
návykových látek a 
náhražkových způsobů života 
- vhodně si rozvrhne svůj 
volný čas a účelně jej využívá 

 
- fáze lidského života 
- proměny člověka v období 
dospívání 
- osobní vlastnosti 
- typy temperamentu 
- osobní nedostatky, způsoby 
jejich překonávání 
- charakter člověka, jeho 
utváření 
- sebehodnocení, 
sebepoznání 
- vůle, volní vlastnosti 
- sociální skupiny, jejich 
působení 
- význam vrstevnických 
skupin 
- idoly a vzory chování 
- volný čas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Př – fáze lidského života, 
vývoj člověka 
Tv – volný čas, sport 
Čj – charakteristika 
Hv – oblíbený zpěvák, herec, 
idol 
Pč – zájmy, záliby, koníčky 
Ch – drogy, návykové látky 
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Občanská výchova 
7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Člověk a morálka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Člověk a lidská práva 
 
 
 
 
 

žák: 
- zhodnotí a na příkladech 
doloží význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi, vyjádří 
své možnosti, jak může 
v případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- objasní potřebu tolerance 
ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, 
zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 
- rozpozná netolerantní, 
rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem 

žák: 
- vysvětlí pojem mravnost a 
srovná mravní hodnoty 
- definuje pojem svědomí 
- zdůvodní mravní jednání a 
rozhodování člověka 
- aplikuje mravní normy 
v běžném životě 
- uplatňuje sebekontrolu a 
sebeovládání 
- orientuje se v řádu 
společnosti, ctí její pravidla 
- porovná mravní a právní 
normy 
- vysvětlí vliv morálky na 
utváření charakteru 
- soustavně posiluje svou 
osobní kázeň 
- posoudí význam svobody 
člověka 
 
žák: 
- definuje vztahy ve 
společnosti 
- vysvětlí základní pojmy 
- aplikuje lidská práva v praxi 
- uvede příklady práv dětí, 
nezletilých, mladistvých 
- orientuje se v základních 
dokumentech 
- uvede příklady péče o 
lidská práva 
- zavrhuje všechny formy 
poškozování lidských práv a 

 
- mravnost, mravní hodnoty 
- svědomí 
- mravní profil člověka 
- osobní kázeň, sebeovládání 
- vliv morálky na utváření 
charakteru 
- morálka a právo 
- řád společnosti 
- mravní a právní normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- autorita 
- svoboda, soukromí, 
důstojnost 
- rovnost a nerovnost lidí 
- lidská práva 
- ochrana a poškozování 
lidských práv 
- respektování lidských práv 
- dětská práva 

 
D – vznik pravidel a zákonů 
Čj – mravní hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – právo, autorita, svoboda 
Čj – lidská práva 
v dokumentech 
Z – lidská práva v různých 
zemích 
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Občanská výchova 
7. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Globální problémy lidstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projevům nesnášenlivosti 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- uvede příklady některých 
projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 
- uvede některé globální 
problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich hlavní 
příčiny i možné důsledky pro 
život lidstva 
- objasní souvislosti 
globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady 
možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů 
na lokální úrovni 
- uvede příklady 
mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke 
způsobům jeho potírání 

podporuje jejich ochranu  
- popíše případy poškozování 
lidských práv z historie 
- zná svá vlastní práva 
- respektuje práva ostatních 
- zdůvodní práva 
národnostních menšin 
 
žák: 
- uvede nejvýznamnější 
planetární problémy 
- rozdělí planetární problémy 
do kategorií a popíše jejich 
příčiny a důsledky 
- navrhne způsoby řečení 
planetárních problémů na 
regionální úrovni 
- posoudí závažnost 
důsledků planetárních 
problémů ve svém regionu 
- aktivně snižuje míru 
planetárních problémů 
(třídění odpadu, ekologické 
chování, …) 
- zavrhuje nevhodné způsoby 
konzumního chování 
- zaujímá vlastní stanovisko 
k problémům náboženským 
a národnostním 
- srovná vztah kultury a 
přírody 
- zavrhuje všechny formy 
terorismu a navrhne řešení 
k jeho eliminaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- planetární problémy 
- příčiny, důsledky a řešení 
planetárních problémů 
- vztah kultury a přírody 
- důsledky lidských zásahů 
do přírody 
- problémy osidlování, 
přelidnění 
- problémy náboženské, 
národnostní 
- problémy konzumní 
společnosti 
- globalizace 
- terorismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př – ochrana životního 
prostředí, biologické zbraně 
Z – změny klimatu, změny 
biodiverzity v různých 
pásmech, industrializace 
F – elektrická energie, 
způsoby její výroby 
Ch – znečišťování ovzduší 
nebezpečnými látkami, 
chemické zbraně 
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Občanská výchova 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Člověk a citový život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Člověk a rodinný život 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- vyjádří na základě vlastní 
zkušenosti vztahy mezi lidmi, 
vyvodí a dodržuje pravidla 
soužití ve škole, mezi chlapci 
a dívkami, v rodině 
- optimálně reaguje na 
fyziologické změny v období 
dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 
- samostatně využívá 
osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání 
únavy a předcházení 
stresovým situacím 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- respektuje pravidla soužití 
mezi vrstevníky a partnery 
- vysvětlí role členů 
komunity (rodiny) a uvede 
příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu 

žák: 
- objasní, jak se odlišují 
citové projevy u lidí 
- popíše znaky citů a rozdělí 
city do kategorií 
- vysvětlí příčiny citových 
výkyvů u dospívajících 
- zdůvodní potřebu 
vrstevnických vztahů 
- uvede své hodnoty, ideály 
- obhájí své postoje 
- navrhne řešení životních 
krizí a náročných životních 
situací 
- zvládá stres a umí se s ním 
vyrovnat 
- charakterizuje kladné 
vlastnosti své osobnosti 
- popíše způsoby, jak může 
dospívající překonat 
přechodnou změnu citových 
vztahů a nálad 
 
žák: 
- zdůvodní zásady 
zodpovědné volby partnera 
- definuje předpoklady a 
právní aspekty vzniku 
manželství 
- vyjmenuje aspekty, kdy 
manželství nemůže být 
uzavřeno 
 

 
- lidské city, jejich znaky a 
druhy 
- odlišnost v prožívání situací 
- citové stavy a nálady 
- příčiny citových výkyvů u 
dospívajících 
- citové vztahy člověka 
- vrstevnické vztahy 
- vyšší city, postoje, hodnoty, 
ideály 
- potřeby, motivy, zájmy 
v citovém životě 
- náročné životní situace, 
konflikty 
- stres, stresové situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zásady zodpovědného 
výběru partnera 
- manželství, jeho 
předpoklady 
- zodpovědné rodičovství 
- problémy nezralého 
rodičovství 
- vztah rodičů k dítěti 
 

 
Př – osobnost, dospívání 
Hv – oblíbený zpěvák, herec, 
idol 
Pč – zájmy, záliby, koníčky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př – změny lidského těla 
v dospívání, těhotenství, 
mateřství 
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Občanská výchova 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Komunikace 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- přispívá pozitivní 
komunikací a kooperací 
k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším 
společenství 
 

- stanoví zásady 
zodpovědného rodičovství 
- vysvětlí problémy 
nezralého rodičovství 
- vysvětlí důležitost vztahů 
rodičů k dítěti 
- hodnotí význam výchovy 
pro život člověka 
- popíše příčiny konfliktů 
v rodině a manželství a 
navrhne jejich řešení 
- popíše příčiny a průběh 
rozvodu, jeho vliv na dítě 
- orientuje se v Zákonu o 
rodině, samostatně 
vyhledává základní 
informace 
- zdůvodní význam 
předmanželských a 
manželských poraden 
- uvede příklady náhradní 
rodičovské péče, její význam 
pro dítě 
- odsuzuje domácí násilí, 
v jeho případě zná, kam se 
obrátit o pomoc 
 
žák: 
- vyjmenuje vlastnosti 
komunikace 
- ovládá umění rozhovoru 
- naslouchá názorům 
ostatních 
 

- práva dítěte v rodině 
- konflikty v rodině, 
manželství, rozvod  
- zákon o rodině 
- předmanželské a 
manželské poradny 
- náhradní rodičovská péče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- aspekty a vlastnosti 
komunikace 
- komunikace verbální a 
neverbální 
- umění rozhovoru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
M – logika 
Tv – pohyb, koordinace 
Nj, Aj – slovní zásoba cizího 
jazyka 
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Občanská výchova 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Člověk a občanský život 
 
 
 

- uplatňuje vhodné způsoby 
chování  komunikace 
v různých životních situacích, 
případné neshody či 
konflikty řeší nenásilným 
způsobem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která se 
už tolerovat nemohou a 
která porušují základní lidská 
práva 
- provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci 

- vyjádří svůj názor, obhájí jej 
- používá logické argumenty 
v rozhovoru 
- rozliší verbální a neverbální 
komunikaci  
- předvede neverbální 
komunikaci 
- definuje své komunikační 
zóny, jejich význam a 
respektuje komunikační zóny 
ostatních 
- používá asertivní chování 
- vyjmenuje základní 
komunikační prostředky 
- popíše význam a vliv 
masmédií 
- nenechá se ovlivnit 
klamavou reklamou, 
racionálně si vybírá 
hodnotné programy 
 
žák: 
- vyjmenuje základní práva 
občana 
- orientuje se v občanském 
zákoníku, vyhledává 
samostatně informace 
- zobecní způsoby nabývání 
lidských práv 
- zná práva a povinnosti 
občana ČR, řídí se jimi 
- respektuje občanská práva 
a povinnosti ostatních 
- definuje péči a ochranu  

- komunikační zóny 
- asertivní chování 
- komunikační prostředky 
- masmédia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- člověk jako občan 
- práva a povinnosti občana 
ČR 
- občanský zákoník, jeho 
význam 
- způsoby nabývání 
občanských práv 
- význam znalosti 
občanských práv 
- péče a ochrana občanských 
práv 
 

Inf – média 
F – komunikační prostředky 
(rozhlasové vlny, optické 
vlny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z – okolní státy, občanství 
D – vývoj občanských práv 
Čj – náležitosti smlouvy, sloh 
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Občanská výchova 
8. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rozlišuje a porovnává úkoly 
orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich 
činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů 

občanských práv 
- používá dostupné metody 
ochrany svých práv 
- nepřipustí poškozování 
práv svých ani ostatních 
- popíše typy smluv, vysvětlí 
jejich účel 
- zná podmínky smluv, pozná 
nevýhodnou smlouvu 
- uvede příklady 
spotřebitelských úvěrů a 
půjček, jejich využití, 
zhodnotí jejich výhody a 
nevýhody 
- orientuje se mezi druhy 
sociálních přípěvků, ví, na 
které má nárok a za jakých 
podmínek 
- hodnotí význam sociálního 
zabezpečení 

- poškozování občanských 
práv 
- typy smluv, pojištění, jejich 
účel, funkce 
- podmínky uzavírání smluv 
- spotřebitelské úvěry, 
půjčky 
- druhy sociálních příspěvků  
- význam sociálního 
zabezpečení 
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Občanská výchova 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Příprava k volbě povolání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- orientuje se 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 

žák: 
- vysvětlí základní pojmy 
- oceňuje význam vzdělání 
pro budoucí život 
- orientuje se v systému škol 
ČR 
- srovná své osobní 
předpoklady a schopnosti 
- definuje zásady odpovědné 
volby povolání 
- uvědomuje si kvalifikační 
nárok vybrané profese 
- posoudí požadavky 
zaměstnavatele ne výkon 
povolání 
- orientuje se v zákoníku 
práce 
- vyplní pracovní smlouvu, 
zná její náležitosti a úskalí 
- shrne všechna důležitá data 
týkající se pracovně právního 
poměru (pracovní doba, 
mzda, dovolená, …) 
- má přehled o pracovních 
příležitostech v regionu 
- oceňuje význam 
rekvalifikace 
- samostatně získává 
profesní informace 
- určí polohu nejbližšího 
úřadu práce, popíše jeho 
funkci, orientuje se zde 
 

 
- obživa, zaměstnání, 
povolání 
- význam vzdělání 
- systém škol v ČR 
- kvalifikační nároky profese 
- profesní profil člověka 
- požadavky zaměstnavatele 
- zákoník práce 
- pracovní smlouva 
- zásady odpovědné volby 
povolání 
- pracovní příležitosti 
v regionu 
- možnost rekvalifikace 
- význam osobních 
předpokladů 
- způsoby získávání 
profesních informací 
- úřad práce 
- pracovní prostředí, 
bezpečnost 
- práva a povinnosti 
zaměstnance 
- problematika 
nezaměstnanosti 

 
Z – nezaměstnanost, způsob 
obživy obyvatelstva 
Pč – bezpečnost práce 
Př – fyzická stavba člověka 
Čj – životopis, pracovní 
smlouva 
Nj, Aj – znalost cizích jazyků 
Vv, Hv – talent, konzervatoř, 
umělecké školy 
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Občanská výchova 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Stát a právo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje nejčastější typy a 
formy států a na příkladech 
porovná jejich znaky 
- objasní výhody 
demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní 
život občanů 
- vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev 
v demokratických státech a 
uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 
- rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich orgánů a 
institucí 
 
 
 
 

- popíše vhodné pracovní 
prostředí, vysvětlí význam 
bezpečnosti práce  
- zná úroveň 
nezaměstnanosti v regionu, 
aktivně přispívá k jejímu 
snížení 
 
žák: 
- charakterizuje typy státu a 
jejich vývoj 
- vyjmenuje jednotlivé právní 
režimy a politická zřízení 
státu 
- popíše státní symboly ČR a 
jejich užití 
- definuje demokratické 
principy státu 
- orientuje se v Ústavě ČR, 
samostatně v ní vyhledává 
informace, nejdůležitější 
data vyjmenuje zpaměti 
- rozdělí státní moc ČR a 
shrne její funkce 
- popíše průběh voleb 
- vyjmenuje hlavní 
představitele ČR a své obce 
- hodnotí funkce vnitřní a 
vnější ochrany státu, její 
orgány a postup 
- respektuje práva 
národnostních menšin, 
aktivně se podílí na jejich 
ochraně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vznik státu, typy státu 
- politické zřízení státu 
- znaky a symboly státu 
- právní režimy státu 
- demokratické principy 
státu 
- Ústava ČR 
- dělba moci ve státě 
- zastupitelské orgány 
- volby 
- vnitřní a vnější ochrana 
státu 
- práva národnostních 
menšin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D – historie vzniku státu, 
demokracie 
Z – formy států v dnešním 
světě (republika, monarchie) 
Čj – národnostní menšiny 
Vv – státní symboly 
Př – národní zvíře, strom 
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Občanská výchova 
9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Stát a hospodářství 
 
 
 
 

žák: 
- rozlišuje a porovnává různé 
formy vlastnictví  
- dodržuje zásady 
hospodárnosti, popíše a 
objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi, vyhýbá 
se rizikům hospodaření s 
penězi 
- vysvětlí, jakou funkci plní 
banky a jaké služby občanům 
nabízejí 
- rozlišuje, z jakých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směřuje 
své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze 
státního rozpočtu získávají 
občané 
- rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich 
součinnosti 
- na příkladu chování 
kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování 
trhu 

žák: 
- vyjmenuje lidské potřeby a 
vysvětlí jejich význam  
- popíše spotřebu, 
charakterizuje její druhy 
- analyzuje směnu zboží, 
uvede příklady z historie 
- zhodnotí význam peněz, 
popíše jejich funkce 
- nakreslí schéma poptávky a 
nabídky 
- popíše fungování trhu 
- vysvětlí základní principy 
dělby práce 
- uvede příklady významných 
výrobních a nevýrobních 
odvětví národního 
hospodářství 
- srovná malovýrobu a 
velkovýrobu 
- zhodnotí klady a zápory 
podnikání 
- orientuje se v základních 
otázkách hospodářské a 
sociální politiky státu 
- porovná úroveň českého 
hospodářství s ostatními 
státy Evropy, případně 
s významnými státy světa 
- orientuje se na regionálním 
trhu práce 
- hodnotí současnou 
problematiku důchodů 
 

 
- lidské potřeby 
- spotřeba a její druhy  
- směna zboží, statků, služeb 
- význam a funkce peněz 
- pojem hodnoty 
- dělba práce 
- výroba a služby, podnikání 
- tržní vztahy (poptávka, 
nabídka) 
- monopol, kartel, 
konkurence 
- struktura národního 
hospodářství 
- hospodářská politika státu 
- sociální péče státu 
- české hospodářství ve 
světové ekonomice 

 
M – obchod, tržní vztahy, 
procenta  
Z – hospodářství 
Pč – dělba práce 
Inf – ekonomika 
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Občanská výchova 
9. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
4. Nadnárodní společenství 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
žák: 
- popíše vliv začlenění ČR do 
EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich 
uplatňování 
- uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém dění a 
popíše výhody spolupráce 
mezi státy 
 
 
 

- rozliší různé formy 
vlastnictví majetku 
- zdůvodní význam daní a 
sociální péče státu  
 
žák: 
- popíše evropské integrační 
procesy v historii 
- zdůvodní snahu o integraci 
států 
- zváží problémy evropské 
integrace 
- orientuje se v základních 
datech o EU, zná její historii, 
vyjmenuje současné členy, 
strukturu a hlavní řídící 
orgány s jejich představiteli 
- zhodnotí vývoj integrace ČR 
do EU 
- má přehled o základních 
vládních i nevládních 
organizacích, mezinárodních 
nadacích 
- popíše průběh 
mezinárodního obchodu 
- orientuje se v základních 
datech o NATO a OSN 
- hodnotí význam politiky 
kolektivní bezpečnosti 
- aktivně vystupuje jako 
občan EU, řídí se jejími 
pravidly 
- přemýšlí v evropských 
souvislostech 

 
 
 
 
 
 
- integrační procesy 
- problémy evropské 
integrace 
- EU, její význam, struktura, 
orgány 
- EU a ČR 
- spolupráce v rámci EU 
- vládní a nevládní 
organizace 
- mezinárodní nadace 
- mezinárodní obchod 
- interkulturní, interetnické 
konflikty 
- NATO, OSN 
- kolektivní bezpečnost 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Z – evropské státy 
Čj – evropské národy 
D – vývoj evropských dějin 
Vv, Hv – evropské kulturní 
kořeny 
Inf – komunikační média 
Př – společenství 
Pč – zaměstnání 
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Občanská výchova 
9. ročník/5 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

5. Životní perspektivy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt  
- dává do souvislosti 
zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se 
zneužíváním návykových 
látek a životní perspektivu 
mladého člověka 

žák: 
- srovná různé stránky 
lidského života (citového, 
občanského, rodinného, 
pracovního) 
- zdůvodní význam 
rovnováhy těchto stránek 
- diskutuje o svých životních 
plánech a cílech, obhajuje 
své názory, naslouchá 
názorům ostatních 
- efektivně se rozhoduje 
v důležitých životních 
situacích 
- uvažuje racionálně o svých 
vlastnostech, schopnostech, 
dovednostech 
- rozhoduje o smyslu svého 
života 
- oceňuje význam životních 
zkušeností, čerpá z nich, 
poučí se z předchozích chyb 
a neúspěchů 
- navrhne řešení životních 
krizí, nepodléhá jim, 
neuchyluje se 
k náhražkovému způsobu 
života 
- uvědomuje si nebezpečí 
náboženských sekt 
- chová se zodpovědně a 
samostatně 

 
- různé stránky lidského 
života 
- význam rovnováhy v životě 
- životní aspirace, plány, cíle  
- význam informací 
- způsoby efektivního 
rozhodování 
- reálné hodnocení vlastních 
dovedností 
- hledání smyslu života 
- význam životních 
zkušeností 
- zvládání životních krizí a 
neúspěchů 
- náhražkové formy života 
- konzumní společnost 
- nebezpeční náboženských 
sekt a návykových látek 

 
Př – lidská osobnost 
Inf – význam informací 
Čj – náboženství 
Ch – drogy, návykové látky  
Tv – sport, relaxace 
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3.4.6.4. Etická výchova 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Etická výchova je založena na systematickém osvojování sociálních 
dovedností u žáků především na základě zážitkové metody. Není tedy 
filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým 
nástrojem, jak u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním 
cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. 
schopnost učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější 
odměny nebo protislužby. Výsledkem dobře zvládnutých témat je 
osvojení si žádoucích sociálních dovedností žáky. 
Etická výchova bude vyučována v 8. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. 
 
 

3.4.6.5 Výchovné a vzdělávací strategie 
I. Kompetence k učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 

propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 
II. Kompetence k řešení problému 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 

rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení 
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, 
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému, volí vhodné způsoby řešení, činí 
uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 
III. Kompetence komunikativní 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a 
vhodně argumentuje, využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní 
spolupráci s ostatními lidmi 

 
IV. Kompetence sociální a personální 
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 
v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k 
diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 
oceňuje zkušenosti druhých lidí, vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, 
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ovládá svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty 

 
V. Kompetence občanské 
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, 

je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne 
dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v 
krizových situacích  

 
VI. Kompetence pracovní 
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
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Etická výchova 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Důstojnost lidské osoby. 
Pozitivní hodnocení sebe. 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- přispívá pozitivní 
komunikací a kooperací k 
utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším 
společenství 
- uplatňuje vhodné způsoby 
chování  komunikace v 
různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty 
řeší nenásilným způsobem 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- respektuje velikost a 
důstojnost lidské osoby 
- objevuje vlastní jedinečnost 
a identitu a vytváří si zdravé 
sebevědomí 
- analyzuje a aplikuje empatii 
v kolektivu 

žák: 
- vyjmenuje vlastnosti 
komunikace 
- ovládá umění rozhovoru 
- naslouchá názorům 
ostatních 
- vyjádří svůj názor, obhájí jej 
- používá logické argumenty 
v rozhovoru 
- rozliší verbální a neverbální 
komunikaci 
- předvede neverbální 
komunikaci 
- definuje své komunikační 
zóny, jejich význam a 
respektuje komunikační zóny 
ostatních 
- používá asertivní chování 
 
žák: 
- buduje si hodnotovou 
orientaci 
- respektuje důstojnost 
každého jedince 
- dokáže důstojně 
prezentovat 
- rozlišuje mezi dobrem a 
zlem 

 
- představení se, vytvoření 
základních komun. pravidel 
kolektivu, zdvořilost, 
otevřená komunikace 
- pozdrav, otázka, prosba, 
poděkování, omluva 
- zásady verbální 
komunikace, komunikační 
chyby, dialog, komunikace ve 
ztížených podm. 
- seznámení se s možnostmi 
neverbální komunikace, 
postoje těla, mimika, zrakový 
kontakt, gesta, podání ruky 
 
 
 
 
 
- sebepoznání, 
sebehodnocení, 
sebeprezentace, 
sebeovládání 
- poznání svých silných a 
slabých stránek 
- rozvoj sebevědomí, 
hodnotová orientace, rozvoj 
sebeovládání a morálního 
úsudku, úvahy nad mravními 
zásadami, radost a 
optimismus v životě 
 

 
Čj – mluvený projev 
M – logika 
Tv – pohyb, koordinace 
Nj, Aj – slovní zásoba cizího 
jazyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
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Etická výchova 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Pozitivní hodnocení 
druhých. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tvořivost a iniciativa. 
Řešení problémů a úkolů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Vyjadřování a 
komunikace citů. 
 

žák: 
- pozitivně hodnotí situace a 
události 
- dokáže pozitivně 
přeformulovat situace a 
události 
- reflektuje dobro, které mu 
projevilo jeho okolí a dokáže 
být za něj vděčný 
- si osvojí základy pozitivního 
hodnocení a přijetí druhých 
 
 
 
 
žák: 
- rozvíjí tvořivé myšlení 
- využívá prvky tvořivosti při 
společném plnění úkolů 
- si osvojí základní prvky 
spolupráce 
- hledá, co ho spojuje se 
spolužáky a lidmi okolo něho 
- tvořivě vyhledává způsob, 
jak vyjadřovat dobro 
ostatním lidem  
 
žák: 
- identifikuje základní city 
- vyjadřuje pozitivní city 
- eliminuje urážky, které 
vyjadřuje vůči druhým 
- vnímá důležitost 
usměrňování základních citů 

žák: 
- uvědomuje si pozitivní 
vlastnosti lidí v okolí 
- projevuje laskavost svému 
okolí 
- dokáže správně přijmout 
pochvalu i pochválit druhé 
- je schopný pomocí empatie 
odpustit 
- hledá v sobě i druhých 
pozitivní vlastnosti 
 
 
 
 
žák: 
- je vnímavý ke vztahům a 
situacím 
- využívá tvořivost k řešení 
problémů 
- je přátelský a ochotný 
pomoci, povzbudit 
- je schopný spolupracovat 
ve skupině 
- je schopný vyjádřit soucit 
 
 
žák: 
- identifikuje základní city 
- dokáže udělat druhým 
radost 
- zvládá usměrňovat své city 
- negativní city vyjadřuje 
přijatelným způsobem 

 
- v běžných podmínkách 
projevování pozornosti a 
laskavosti, vyjádření uznání, 
účinnost pochvaly, připisování 
pozitivních vlastností druhým, 
správná reakce na pochvalu 
- zážitek přijetí pro každé dítě, 
nácvik přátelského přijetí, 
umění odpustit, pomocí 
empatie předpokládat reakci 
druhých 
- pozitivní hodnocení druhých 
v obtížných situacích 
 
 
- proměna vzájemných vztahů 
- rozvoj vnímavosti, 
pozorovacích schopností, 
představivosti, koncentrace 
- radost ze společné činnosti a 
výsledku, vytváření zájmu, 
základní pravidla spolupráce 
- darování, ochota dělit se, 
povzbuzení, služba, vyjádření 
soucitu, přátelství 
 
 
- vytváření prožitků radosti 
pro druhé, společné plnění 
úkolů, zbavování se strachu z 
neznámého řešení úkolu a z 
tvořivého experimentování 
- schopnost být otevřený 

 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
M – logika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
Vv,Hv – umění a kultura 
VkZ – člověk a zdraví 
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Etická výchova 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
6. Empatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Asertivita. 

- sociálně přijatelným 
způsobem usměrňuje svůj 
hněv  
- vnímá spojitost mezi 
zdravím a emocemi 
 
 
žák: 
- reflektuje situaci druhých 
- poskytuje adekvátní 
pomocní 
- dokáže chápat situace a 
chování druhých především v 
rodině a ve škole na základě 
vlastních zkušeností a zážitků 
- identifikuje důvody radosti 
a smutku u sebe a druhých 
- dokáže zmírnit prožívání 
smutku druhých 
 
 
 
 
žák: 
- nahrazuje agresivní a 
pasivní chování chováním 
- vnímá asertivitu ve vztahu 
ke zdravému sebeprosazení 
- neagresivním způsobem 
obhajuje svá práva 
- dokáže rozlišit 
manipulativní chování a 
vhodně na něj reagovat 
 

- dokáže vyjadřovat vyšší city 
- se nevysmívá citům jiných 
 
 
 
 
 
žák: 
- na základě empatického 
vnímání přemýšlí nad 
konkrétní pomocí 
- se umí vžít do situací 
druhých a naslouchat jim 
- dokáže přijmout 
kompromis jako řešení 
problému 
- dokáže přijmout 
konstruktivní kritiku 
- vychází s jinými lidmi 
- vhodným způsobem řeší 
konflikty 
 
 
žák: 
- iniciativně vstupuje do 
vztahů s vrstevníky, dokáže 
rozlišit jejich nabídky k 
aktivitě a na nevhodné 
reaguje asertivně 
- je zdravě soutěživý 
- dodržuje pravidla fair play 
- jedná asertivně i ve 
ztížených podmínkách 
 

 - rozpoznání a usměrňování 
svých citů 
- vhodné vyjádření 
negativních citů  
- problémy vztahů ve třídě a 
v rodině 
 
 
- vžít se do situace druhých, 
naslouchat jim 
- hledání možnosti jak 
vycházet s jinými lidmi v 
rodině, ve třídě, mezi 
vrstevníky, iniciativa 
nepřijatá jinými, zpracování 
neúspěchu 
- přijatelný kompromis, 
konstruktivní kritika, přijetí 
pochvaly, požádání o 
laskavost, stížnost, otázka po 
důvodu, realizace svých práv, 
řešení konfliktu 
 
 
- rozlišování mezi nabídkami 
druhých, schopnost 
odmítnutí nabídky k 
podvodu, krádeži, 
pomlouvání, zneužívání 
návykových látek a 
sexuálnímu zneužívání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
VkZ – člověk a zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
Tv – pravidla sportů, hra 
podle pravidel 
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Etická výchova 
8. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Reálné a zobrazené vzory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pomoc, darování, dělení 
se, spolupráce, přátelství. 
 

- dokáže správně 
argumentovat  
- reaguje asertivně na 
nevhodné nabídky k aktivitě 
- zvládá techniku odmítání 
 
 
 
 
 
žák: 
- prezentuje své vzory 
- identifikuje, co ho na jeho 
vzorech přitahuje 
- všímá si vzorů ve svém 
nejbližším okolí 
- vnímá působení vzorů ve 
svém životě 
- se identifikuje s pozitivními 
prosociálními vzory 
- vnímá nebezpečí 
identifikace a imitace 
pochybných vzorů 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- dokáže fyzicky i verbálně 
pomoci 
- je ochotný rozdělit se s 
ostatními 

- reaguje vhodně na 
neoprávněnou kritiku  
- rozvíjí asertivní chování ve 
vrstevnické skupině 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozvíjí svůj mravní úsudek 
na příkladech ze života vzorů 
- reflektuje svůj vztah k 
autoritě 
- rozlišuje pozitivní vzory od 
pochybných idolů 
- zná rozdíl mezi imitací a 
identifikací 
- vnímá prosociální vzory ve 
vlastní rodině a veřejném 
životě 
- hledá vzory ve vhodných 
filmových pramenech a 
literatuře 
 
 
 
 
 
žák: 
- zvládá chování v 
praktických situacích 
- uvědomuje si potřebu 
tvořivě řešit problém 

- manipulace, vysvětlení a 
nácvik jednotlivých  
asertivních technik 
- fair play, zdravá 
soutěživost, dodržování 
pravidel hry, asertivita a 
prosociálnost v soutěživých 
situacích, prosociálnost a 
sport 
 
 
- vliv reálných vzorů, 
prosociální vzory ve 
veřejném životě, vzory ve 
vlastní rodině, vliv 
zobrazených vzorů, smysl 
autority, vztah k autoritě 
- nabídka pozitivních vzorů v 
médiích, kritický přístup k 
působení médií, eliminace 
vlivu agrese, zvládání agrese, 
rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou, účinná 
obrana proti manipulaci 
médií, media a volný čas 
- smysl a cíl mého života, 
postoje, zodpovědný život, 
mé schopnosti a společnost, 
zdravý způsob života 
 
 
- chování v praktických 
situacích 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
Tv – sportovci 
Hv – oblíbený zpěvák 
Vv – umění a kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
VkZ – člověk a zdraví 
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Etická výchova 
8. ročník/5 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Komplexní 
prosociálnost. 

- zvládá spolupráci v 
kolektivu 
- je iniciativní a kreativní ve 
škole i v rodině 
- chápe přátelství jako 
morální hodnotu 
 
 
žák: 
- Spolupracuje i v obtížných 
sociálních situacích  
- Je vnímavý k sociálním 
problémům, v kontextu své 
situace a svých možností 
přispívá k jejich řešení  
- Analyzuje etické aspekty 
různých životních situací  
- Rozhoduje se uvážlivě a 
vhodně v každodenních 
situacích a nevyhýbá se 
řešení osobních problémů  
- Aplikuje postoje a 
způsobilosti, které rozvíjejí 
mezilidské vztahy  

- spolupracuje s druhými ve 
ztížených podmínkách 
- chápe rozdíl mezi 
přátelstvím a kamarádstvím 
- je ochotný pomoci druhým 
 
 
 
žák: 
- dokáže jednat prosociálně i 
ve ztížených podmínkách 
- uplatňuje toleranci ve svém 
jednání  
- dokáže se chovat 
prosociálně k jakémukoliv 
člověku. 
- v kontextu své situace a 
svých možností přispívá k 
řešení sociálních problémů. 
- osobně se angažuje a podílí 
na vytváření pozitivního 
školního klimatu 

- fyzická pomoc, soucítění, 
verbální pomoc, darování, 
ochota dělit se, spolupráce, 
přátelství 
- aspekt iniciativy a tvořivosti 
ve školním prostředí a v 
rodině 
 
 
- od osoby ke skupině 
- vztahy mezi skupinami - 
solidarita se sociálně slabšími 
a národnostními menšinami 
-řešení celospolečenských 
problémů 
- pozitivní formulace 
problému, pomoc 
anonymnímu člověku, 
veřejná osobní angažovanost 
- bída světa, informovanost o 
situaci zemí třetího světa, 
vztah k menšinám, pozitivní 
vztah k diverzitám 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – mluvený projev 
Ov – člověk a společnost 
VkZ – člověk a zdraví 
Z – rozvojové země 
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3.4.7. Člověk a příroda 

 

3.4.7.1. Fyzika 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Fyzika jako věda je základem všech ostatních přírodovědných i 
technologických  disciplín. Jakýkoli hmotný objekt má totiž vždy určité 
fyzikální vlastnosti ( hmotnost, energii apod. ) a řídí se určitými fyzikálními 
zákonitostmi. Z tohoto důvodu je fyzika potřebná pro úplný popis  hmotných 
objektů jakéhokoli druhu ( nejen fyzikálních, ale i chemických, biologických a 
jiných ). proto je fyzika základem všech ostatních přírodovědných předmětů. 
Uvedené skutečnosti pak naznačují i potřebu úzké koordinace výuky fyziky 
s výukou ostatních předmětů. 
V předmětu fyzika si žáci osvojují, především na základě pozorování, měření 
a experimentování, nejdůležitější fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti 
potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, které se vyskytují 
v přírodě, běžném životě i v technické praxi. Významně přispívá k rozvoji 
rozumových schopností žáků, k přechodu od názorného poznání 
k vědeckému, učí žáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a 
uvádí je do možností moderních technologii. 
Fyzika je vyučována s dvouhodinovou dotací v 6. – 8. ročníku a 
jednohodinovou v 9. ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, 
počítačové učebně a kmenových třídách. 

 

I. Kompetence občanské 

 poznáním fyzikálních zákonů si žák  vytvoří pozitivní postoje 
k okolnímu světu a společnosti, uvědomí si, že člověk je součásti světa 

 samostatným získáním informací z oblasti ekologie si utvoří pozitivní 
postoje a k úctu k životnímu prostředí 

 upevní si ekologické myšlení, kladný vztah k životnímu prostředí a 
základní znalosti globálních problémů lidstva 

 v krizových situacích se rozhodne zodpovědně podle dané situace  

II. Kompetence pracovní 

 pomocí vlastních experimentů si žák vytvoří pracovní návyky a rozvine 
potřeby dodržování kázně a pravidel práce 

 při fyzikálních pokusech, individuálně i ve skupinách, dodrží  základní 
pravidla hygieny, osobní zodpovědnosti a vzájemné spolupráce. 

III. Kompetence k řešení problémů 

 využije metod analýzy a syntézy ke správnému pochopení problémů 

 samostatnou i skupinovou prací najde  vhodné řešení problémů, různé 
způsoby jejich řešení a neodradí ho  nezdar při práci 

 najde příčiny problémů, jejich důsledky a pozná nutnost problém řešit  

 při samostatných pracích si utvoří dovednost samostatného 
rozhodování 

 řeší své problémy sám, ověří si správnost svého řešení, uvědomí si 
zodpovědnost za své rozhodnutí 
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IV. Kompetence k učení 

 samostatně vyhledá teoretické informace a  pracuje s odbornou 
literaturou 

 při práci s informacemi použije  správné odborné termíny 

 při výuce přiměřeně využije moderní výpočetní techniku a internet 

 uplatněním deduktivních metod rozvíjí své logické myšlení, nabyté 
informace a dovednosti použije v praxi 

V. Kompetence komunikativní 

 ústními projevy i písemnými zápisy výsledků svých prací, si žák rozvíjí 
schopnost vhodně a efektivně prezentovat výsledky své práce 

 při práci s informacemi rozliší pravdivé a komerční informace z médií 

 diskutuje nad problémy, při komunikaci v kolektivu respektuje názory 
druhých a zároveň přesvědčí ostatní o správnosti svých názorů 

VI. Kompetence sociální a personální 

 prováděním experimentů ve skupinách  žák  spolupracuje v kolektivu 

 zodpovědně pracuje tak, aby neohrozil zdraví a život svůj ani spolužáků 

 realisticky hodnotí své postoje a výsledky své práce 

 upevní dobré mezilidské vztahy 

 poskytne pomoc, v případě potřeby o ni požádá 
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Fyzika 
6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Látky a tělesa žák: 
- uvede konkrétní příklady 
jevů, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemné 
na sebe působí 
- změří vhodně zvolenými 
měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny 
charakterizující látky a tělesa 
- předpoví, jak se změní délka 
nebo objem tělesa při dané 
změně teploty 
- využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při 
řešení praktických úloh 
 
 
 

žák:  
- rozliší od sebe pojmy tělesa 
a látky, využívá příkladů 
z praktického života 
- popíše významné vlastnosti 
látek pevných, kapalných a 
plynných 
- zjistí, zda daná látka je 
pevná, kapalná nebo plynná 
- rozezná některé druhy síly, 
se kterými se už setkal nebo 
setká 
- popíše podstatu gravitační 
síly, aplikuje ji do praxe 
- popíše  pojmy atom a 
molekula 
- charakterizuje pojem 
neustálého  a 
neuspořádaného pohybu 
částic (difúze) 
- uvede jevy, které difúzi 
potvrzují 
- rozliší pevné látky amorfní a 
krystalické 
- určí pomocí olovnice svislý 
směr 
- určí vodorovnost plochy 
libelou 
- předvede  podstatu 
elektrování 
- rozliší přitažlivé a odpudiví 
elektrické síly a vysvětlí jejich 
 vzájemné chování 

 
- tělesa a látky 
- vlastnosti látek 
- gravitační síla 
- atomy a molekuly 
- pevné látky 
- elektrické vlastnosti látek 
- elektrování při dotyku 
- model atomu 
- magnety přírodní a umělé 
- magnetický pól 
- magnetické pole a 
magnetizace 
- indukční čáry 
- magnetické pole Země 

 
Ch - atomy a molekuly, 
vlastností látek, tělesa a látky, 
plasty 
Ze - gravitace na Zemi a ve 
vesmíru, meteory – 
meteority, magnetický pól, 
kompas 
cvičení a pozorování v terénu 
místní krajiny 
Fy - síla a její měření 
Dě - Starověké Řecko 
Př - nerosty a horniny 
Čj - báje o magnetové hoře 
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Fyzika 
6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- uvede druh elektrického 
náboje 
- popíše model atomu 
- rozliší magnetické síly a 
vysvětlí jejich vzájemné 
chování 
- popíše magnet, pozná 
magnetický pól  
- doloží na příkladech význam 
magnetů 
- vysvětlí funkci magnetky 
v kompase  
- charakterizuje magnetické 
pole a magnetizaci 
- zakreslí indukční čáry 
magnetu i Země 
- pozná veličinu délky a její 
jednotky 
- zvládne převody jednotek 
- vyjmenuje měřidla, kterými 
se délka měří a uvede jejich 
uplatnění v praxi 
- provede jednoduché 
laboratorní měření délky 
- zapíše  toto měření vhodnou 
tabulkou 
- určí aritmetický průměr 
z naměřených hodnot 
- pozná veličinu objem a její 
jednotky 
- vyjmenuje měřidla, kterými 
se objem měří  
- pozná objemové jednotky 
používané v praxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jednotky délky 
- délková měřidla 
- měření délky 
- jednotky objemu 
- měření objemu kapalin 
- měření objemu pevného 
tělesa 
- jednotky hmotnosti 
- porovnání hmotnosti 
- jednotky času 
- měření času 
- měření teploty 
- změny objemu při zahřívání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M - délka a její jednotky, 
geometrické tvary, objem a 
jeho jednotky, tělesa, 
hmotnost a její jednotky, čas 
a jeho jednotky 
Tv - měření délky u 
sportovních disciplín 
Ze - odhad vzdálenosti, objem 
vody v řekách a jezerech, 
časová pásma na Zemi 
Fy - práce s tabulkami 
Ch - laboratorní sklo – válec, 
pipeta apod., laboratorní 
váhy, - kovy 
Př - lidský organismus, objem 
vody v člověku 
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Fyzika 
6. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 

 - provede laboratorní pokusy 
měření objemu 
- zapíše výsledky tohoto 
měření vhodnou formou 
- pozná veličinu hmotnosti a 
její jednotky 
-vyjmenuje druhy vah a jejich 
použití v praxi 
- provede jednoduché měření 
na laboratorních vahách 
- zapíše výsledky tohoto 
měření 
- pozná veličinu čas a její 
jednotky 
- vyjmenuje přístroje pro  
měření času 
- pozná veličinu teplotu a její 
jednotky 
- vysvětlí princip 
bimetálového teploměru 
- zjistí, zda se objem těles při 
změně teploty zvětší nebo 
zmenší 
- pozná veličinu hustoty a její 
jednotky 
- zvládne převod mezi 
jednotkami hustoty 
- vyhledá v tabulkách hustoty 
určitých látek 
- vypočítá hustotu látky podle 
vzorce 
- vypočítá hmotnost tělesa z 
hustoty 
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Fyzika 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Pohyb těles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Síly 
 

žák: 
- rozhodne, jaký druh pohybu 
těleso koná vzhledem 
k jinému tělesu 
- využívá s porozuměním při 
řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, dráhou a 
časem u rovnoměrného 
pohybu těles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- změří velikost působící síly 
- určí v konkrétní jednoduché 
situaci druhy sil působících na 
těleso, jejich velikosti, směry 
výslednicí 
 

žák: 
-objasní pojmy klid a pohyb 
tělesa 
-vysvětlí proměnnost jeho 
polohy vzhledem k jinému 
tělesu 
- pozná na konkrétních 
příkladech, zda je těleso 
v pohybu nebo klidu 
- vysvětlí pojem trajektorie a 
dráha a charakterizuje rozdíl 
mezi nimi 
- změří dráhu uraženou 
pohybem a výsledek zapíše 
- rozezná na základě 
změřených hodnot dráhy a 
času, zda jde o pohyb 
rovnoměrný nebo 
nerovnoměrný 
- vyjádří grafem závislost 
dráhy na čase při 
rovnoměrném pohybu 
- odečítá z grafu příslušné 
hodnoty 
 
žák: 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky síly newton a 
některé její násobky 
- posoudí v konkrétní situaci, 
které dva objekty na sebe 
působí 
 

 
- klid a pohyb tělesa 
-rovnoměrný a 
nerovnoměrný pohyb 
- rychlost rovnoměrného 
pohybu 
- dráha 
- průměrná rychlost pohybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- znázornění síly 
- gravitační síla a hmotnost 
tělesa 
- skládání sil 
- rovnováha sil 
- těžiště tělesa 
- pohybový zákony 
 

 
M - výpočet trojčlenkou 
Fy - jednotky délky a času a 
jejich převody, práce 
s tabulkami 
Ze - rychlost světla, otáčení 
země 
Př - rychlost pohybu 
některých zvířat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M - násobení, sčítání, úsečka, 
výpočet trojčlenkou,  
Fy - síly, Issak Newton 
Ze - gravitační síla na Zemi, 
doprava, zásady bezpečného 
pobytu a pohybu ve volné 
přírodě 
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Fyzika 
7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - využívá Newtonovy zákony 
pro objasňování či předvídání 
změn pohybu těles při 
působení stálé výsledné síly  
v jednoduchých situacích 
- aplikuje poznatky o 
otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 
 

- změří danou sílu siloměrem 
a zapíše její hodnotu  
- používá vztah mezi 
hmotností a gravitační silou 
při řešení problémů a úloh 
- pracuje s veličinou g jako 
charakteristikou gravitačního 
pole 
 - objasní podstatu prvního 
pohybového zákona 
- používá pohybové zákony 
pro vysvětlení běžných situací 
i při řešení problémů a úloh 
- objasní zákon setrvačnosti a 
jeho uplatnění v praxi 
- objasní zákon vzájemného 
působení těles 
- uvede použití páky 
v běžném životě 
- vypočítá rovnováhu na páce 
- charakterizuje těžiště tělesa 
jako působiště gravitační síly 
- využívá poznatek, že poloha 
těžiště v tělese závisí na 
rozložení látky tělesa 
- charakterizuje tlakovou sílu 
- uvede hlavní jednotku tlaku, 
její násobky 
- vypočte tlak podle vzorce 
- charakterizuje třecí sílu a na 
čem závisí 
- objasní funkci páky a pevné 
kladky v praxi 

 těles 
- páka 
- užití páky 
- kladka 
- tlaková síla, tlak 
- třecí síla 
 

Tv - rovnováha 
Ch - vlastnosti látek 
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Fyzika 
7. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3.  Mechanické vlastnosti 
tekutin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení 
konkrétních praktických 
problémů 
- předpoví z analýzy sil 
působících na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa v ní 
 

žák: 
-objasní podstatu Pascalova 
zákona a používá ho při 
řešení problémů a úloh 
- vysvětlí princip 
hydraulického lisu, vypočte 
příslušnou sílu 
- charakterizuje hydrostatický 
tlak 
- vypočte hydrostatický tlak 
podle vzorce 
- objasní vznik vztlakové síly 
při ponoření tělesa do 
kapaliny, určí její velikost a 
směr v daných situacích 
- objasní podstatu 
Archimédova zákona a 
používá ho při řešení úloh 
- objasní vznik vztlakové síly 
při ponoření tělesa do plynů 
- změří atmosférický tlak 
aneroidem 
- určí, zda je v nádobě podtlak 
nebo přetlak 
- změří tlak v uzavřené 
nádobě manometrem 
- vysvětlí složení atmosféry 
- orientuje se 
v atmosférickém tlaku 
v závislosti na nadmořské 
výšce 
 

 
- tlak v kapalině 
- hydraulická zařízení 
- účinky gravitace na kapalinu 
- hydrostatický tlak 
- vztlaková síla 
- Archimedův zákon 
- potápění, plování a vznášení 
- atmosféra země 
- měření atmosférického 
tlaku 
- vztlaková síla působící na 
těleso v atmosféře 
- manometr 

 
M - výpočet trojčlenkou 
Ch – voda, složení vzduchu, 
dopravní prostředky na zemní 
plyn, uskladnění plynných 
látek 
Ze – hydrosféra, atmosféra, 
horolezectví a potápění, 
letecká doprava 
Fy - hustota látek, spojené 
nádoby 
Př - nakloněná rovina 
Dě - balóny a vzducholodě 
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Fyzika 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1 Energie 
 
 

žák: 
- určí v jednoduchých 
případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu 
energie tělesa 
- využívá s porozuměním 
vztah  mezi výkonem, 
vykonanou práci a časem 
- využívá poznatky o 
vzájemných přeměnách 
různých forem energie a 
jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 
- určí v jednoduchých 
případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 
- zhodnotí výhody a nevýhody 
využívání různých 
energetických zdrojů 
z hlediska vlivu na životní 
prostředí 
 

žák: 
- vymezí pojem práce 
- vypočte práci podle daného 
vzorce a uvede správnou 
jednotku 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky práce joule a 
některé její násobky 
- objasní pojem výkon 
- vypočte výkon podle 
daného vzorce a uvede 
správnou jednotku 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky výkonu watt a 
některé její násobky 
- rozliší polohovou a 
pohybovou energii 
- vypočte energii podle 
daného vzorce a uvede 
správnou jednotku 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky energie joule a 
některé její násobky 
- charakterizuje teplo a 
měrnou tepelnou kapacitu 
- vypočte teplo podle daného 
vzorce 
- vyhledá v tabulkách měrnou 
tepelnou kapacitu tělesa 
 

 
- práce 
- výkon 
- pohybová energie tělesa 
- polohová energie tělesa 
- vnitřní energie 
- teplo 
- skupenské změny látek 
 

 
Fy - práce s tabulkami 
M - výpočet trojčlenkou, 
slovní úlohy, zaokrouhlování 
Př - příroda a společnost, 
ochrana životního prostředí 
Ch - skupenské změny látek, 
energie 
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Fyzika 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elektromagnetické jevy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- sestaví správně podle 
schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 
- rozliší stejnosměrný proud 
od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí 
- rozliší vodič, izolant a 
polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností 
- využívá Ohmův zákon pro 
část obvodu při řešení 
praktických problémů 
 

- popíše princip tepelné 
výměny prouděním 
- navrhne využití energie 
slunečního záření 
- objasní pojmy skupenských 
změn látek 
- vysvětlí pojmy nukleon, 
nuklid, izotop 
- objasní pojem radioaktivity 
 
žák: 
- zvládne pojem elektrický 
náboj 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky elektrického náboje 
a některé její násobky 
- rozliší a zdůvodní pojmy 
vodič a izolant 
- porovná pojem proudu, 
napětí a odporu 
- vypočte tyto veličiny podle 
daných vzorců a uvede 
správnou jednotku 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky a některé její 
násobky 
-  objasní podstatu Ohmova 
zákona 
- používá Ohmův zákon pro 
vysvětlení běžných situací i 
při řešení problémů a úloh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- elektrický náboj 
- elektrické pole 
- elektrický proud 
- Ohmův zákon 
- elektrická práce a příkon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fy - práce s tabulkami, 
elektromagnetické jevy 
M - výpočet trojčlenkou 
Ze - atmosféra, bouřky 
Dě - Václav Prokop Diviš, 
Benjamin Franklin 
Př - ochrana zdraví, první 
pomoc při úrazu elektrickým 
proudem  
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Fyzika 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Zvukové jevy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozpozná ve svém okolí 
zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného 
prostředí pro šíření zvuku 
- posoudí možnosti 
zmenšování nadměrného 
hluku na životní prostředí 
 

- dovede zakreslit a z výkresu 
určit správné zapojení 
rezistorů  
- umí vypočítat výsledný 
odpor 
- vypočte elektrickou práci  a 
příkon podle daných vzorců a 
uvede správnou jednotku 
- uvede přibližnou 
charakteristiku hlavní 
jednotky   a některé její 
násobky 
 
žák: 
- rozezná zdroj zvuku 
- charakterizuje vznik hluku a 
tónu 
- rozliší šíření zvuku 
v závislosti na daném 
prostředí 
- dovede tento poznatek 
uplatnit v praxi 
- popíše lidské ucho jako 
přijímač zvuku 
- charakterizuje pojmy : 
ozvěna, ultrazvuk, infrazvuk  
- pochopí nutnost ochrany 
před nadměrným zvukem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zdroj zvuku 
- šíření zvuku v daném 
prostředí 
- hluk, tón 
- ucho 
- ochrana před nadměrným 
hlukem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př - anatomie lidského těla, 
organismy a prostředí, člověk 
a společnost, vyšetření 
ultrazvukem 
Ze - hustota osídlení, 
doprava, průmysl 
Hv - tóny, ladička, hudební 
nástroje 
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Fyzika 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Elektromagnetické jevy žák: 
- využívá prakticky poznatky o 
působení magnetického pole 
na magnet a cívku s proudem 
a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí 
cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní 
- zapojí správně 
polovodičovou diodu 
 

žák: 
- vysvětlí podstatu cívky a její 
využití 
- sestaví jednoduchý 
elektrický obvod s cívkou 
- podle pravidla pravé ruky 
určí magnetické póly cívky a 
směr proudu 
- sestrojí elektromagnet 
- zná jeho použití v praxi 
- objasní podstatu zvonku 
- popíše elektromotor a 
vyjmenuje příklady jeho 
praktického využití  
- vysvětlí elektromagnetickou 
indukci 
- rozliší stejnosměrný a 
střídavý elektrický proud 
- pracuje s pojmy : perioda, 
kmitočet, transformátor 
- vypočte  podle vzorce  jejich 
hodnotu a zakreslí do grafu 
- popíše podstatu vzniku 
elektrického proudu 
v různých prostředích 
- zapojí podle schématu 
polovodičovou diodu 
- uvede příklady 
alternativních zdrojů 
elektrické energie 
- zvládne první pomoc  

 
- cívka 
- elektromagnet 
- elektromotor 
- střídavý proud 
- transformátory 
- vedení elektrického proudu 
v různém prostředí 
- polovodiče 
- bezpečné zacházení 
s elektrickými zařízeními 
- elektromagnetické záření 

 
Fy- elektrické jevy, magnety, 
práce s tabulkami 
M - výpočet podle vzorce 
Př - ochrana organismu, 
člověk a životní prostředí, 
první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem 
Ze- alternativní zdroje energie 
Ch - polovodiče, elektrolýza 
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Fyzika 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
2.  Světelné děje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vesmír 

 
 
 
 
 
žák: 
- využívá zákona o 
přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a 
úloh 
- rozhodne ze znalosti 
rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se 
světlo bude lámat ke kolmici 
či od kolmice a využívá této 
skutečnosti při analýze 
 
 
 
 
 
žák: 
-objasní pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb 
planet kolem Slunce a měsíců 
planet kolem planet 
- odliší hvězdu od planety na 
základě vlastností 

- rozdělí elektromagnetické 
vlny podle vlnové délky a 
uvede jejich použití 
 
 
žák: 
- charakterizuje světlo a 
uvede jeho zdroje 
- popíše podstatu zrcadel a 
uvede jejich využití v praxi 
-  objasní podstatu zákona 
odrazu a lomu světla 
- používá je pro vysvětlení 
běžných situací i při řešení 
problémů a úloh 
- popíše a zakreslí šíření 
světla v různém optickém 
prostředí 
- vysvětlí princip čočky a její 
praktické využití 
- popíše optické vlastnosti 
oka 
 
žák: 
- vyjmenuje hlavní složky 
sluneční soustavy 
- vysvětlí měsíční fáze 
- popíše složení hvězd 
- rozliší vnitřní a vnější 
planety 

 
 
 
 
 
 
- světlo a jeho zdroje 
- zrcadla 
- zákon odrazu a lomu světla 
- šíření světla v různém 
optickém prostředí 
- čočky 
- optické vlastnosti oka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sluneční soustava 
- hvězdy 
 
 

 
 
 
 
 
 
Př - anatomie lidského těla, 
poruchy zraku, mikroskopy, 
lupy 
M - geometrie, úhly 
Ch – skupenství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze – vesmír 
Čj – slova dvojího významu 
Př - vesmír 
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3.4.7.2. Ochrana obyvatel 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Cílem volitelného předmětu je podrobněji seznámit žáky s ochranou 
člověka za mimořádných situací, informovat je o opatřeních k ochraně 
člověka přijatých v našem státě, učí je tyto situace zvládnout, pomáhat 
ostatním. 
Snaží se v žácích uvědomit si odpovědnost za svou ochranu jednání a 
vzájemnou pomoc. Vést žáky k vnímání životního prostředí, jeho 
ochraně. 
Předmět Ochrana obyvatel bude vyučován v 9. ročníku v rozsahu 1 
hodiny týdně. 
 

3.4.7.3. Výchovné a vzdělávací strategie 

I.  Kompetence komunikativní 

 ústními projevy i písemnými zápisy výsledků svých prací si rozvíjí 
schopnost vhodně a efektivně prezentovat výsledky své práce 

 diskusemi nad problémy žák  komunikuje v kolektivu, respektuje 
názory druhých a zároveň přesvědčí ostatní o správnosti svých 
názorů  

II. Kompetence k řešení problémů 

 samostatnou i skupinovou prací najde vhodné řešení problémů, 
jejich příčiny i důsledky 

 při samostatných pracích si utvoří dovednost samostatného 
rozhodování 

 řeší své problémy sám, ověří si správnost svého řešení, uvědomí 
si zodpovědnost za své rozhodnutí 

III. Kompetence k učení 

 při vyhledávání informací pracuje samostatně a tím si  rozvíjí 
schopnost potřebné informace získat a zvažovat jejich důležitost 

 uplatněním deduktivních metod si rozvíjí logické myšlení  a  
použije nabyté informace a dovednosti v praxi 

IV. Kompetence občanské 

 v krizových situacích se rozhoduje  zodpovědně podle dané 
situace  

V. Kompetence sociální a personální 

 pracuje tak, aby byl zodpovědný za své zdraví a život a zároveň 
za zdraví svých spolužáků 

 realisticky hodnotí své postoje a výsledky své práce 

 poskytne pomoc, v případě potřeby o ní požádá 

VI. Kompetence pracovní 

 pomocí práce na experimentech  získá pracovní návyky 
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Ochrana obyvatel 
                  9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Ochrana člověka za 
mimořádných situací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
 - charakterizuje rizika vzniku 
mimořádných událostí a 
jejich možné dopady na 
zdraví a životy lidí, životní 
prostředí a majetek 
- rozpozná varovný signál 
„Všeobecná výstraha“, 
adekvátně reaguje na tento 
signál 
- prakticky uplatní postupy v 
případě nařízení evakuace, 
včetně zásad opuštění bytu 
- ovládá základní zásady a 
postupy spojené 
s mimořádnými událostmi  
-osvojené dovednosti a 
způsoby jednání aplikuje 
 v simulovaných situacích 
hromadného ohrožení 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- rozumí pojmům 

mimořádná událost, 
mimořádná situace, 
krizová situace, 
havárie, živelná 
pohroma 

- vysvětlí význam 
složek 
integrovaného 
záchranného 
systému 

- rozezná varovné 
signály 

- vyjmenuje obsah 
evakuačního 
zavazadla 

- dodrží správný 
postup při evakuaci 
v různých situacích 

- připraví si 
improvizované 
ochranné prostředky  

- dovednosti a znalosti 
využívá v simulacích 
mimořádných 
událostí 

- charakterizuje rizika 
vzniku mimořádných 
událostí, uvažuje o 
jejich předcházení 

 

 
- základní pojmy 
- ochrana osob za  
  mimořádných situací  
  v našem státě 
- varovné signály 
- obsah evakuačního  
  zavazadla 
- improvizované ochranné  
  prostředky 
- zásady opuštění bytu 
  při evakuaci 
 
 

 
Ov – význam solidarity  mezi   
lidmi 

- obrana státu, 
terorismus  
 

 VkZ -  bezpečné chování a 
komunikace 
 
 Prv -  komunikace 
s operátory tísňových linek 

- postup v případě 
ohrožení 

- ohleduplnost, 
rizikové situace 

- možná nebezpečí v 
okolí 
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Ochrana obyvatel 
                  9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Živelní pohromy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování a jednání v 
každodenním životě 
- charakterizuje mimořádné 
události způsobené 
přírodními vlivy 
- prokazuje adekvátní 
způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích 
mimořádných událostí 
- vhodně reaguje a jedná v 
případě ohrožení a 
nebezpečí, adekvátně 
pomůže sobě i blízkému v 
nouzi 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- vyjmenuje živelní pohromy 
a jejich druhotné účinky 
-rozliší druhy povodní a 
způsoby ochrany před nimi 
-ví, jak se zachovat při 
povodni a po ní 
-vysvětlí, co jsou stupně 
povodňové aktivity 
-vysvětlí vznik laviny, chrání 
se před ní 
-dodržuje pravidla 
bezpečnosti při bouřce 
- orientuje se v Beaufortově 
stupnici 
-ví, jak se zachovat při 
zemětřesení, uvědomuje si 
význam preventiv. opatření  
-zná způsoby vzniku požárů a 
způsoby jejich předcházení 
-dokáže přivolat pomoc, 
využije tísňových linek 
-rozumí principům hašení 
-orientuje se v typech 
hasicích přístrojů a ví, kde 
jsou uloženy 
-dokáže uhasit požár, je-li to 
možné, provede opatření 
k zamezení jeho šíření 
-volí vhodný postup při 
záchraně ohrožených lidí 
-poskytne první pomoc při 
tepelných poraněních, 
krvácení, zlomeninách, zná 
zásady oživování 

 
- pojem živelní 

pohroma 
- povodně a zátopy 
- atmosférické 

poruchy 
- sesuvu půdy 
- zemětřesení 
- požáry 
- první pomoc  
      při tepelných  
      poraněních,  
      oživování, při  
      krvácení, při  

             zlomeninách 

 
Ch – principy hašení požárů 
         hasicí přístroje 
 
Př – první pomoc 
 
Ze – živelné pohromy – 
příčiny, ochrana před nimi 
-důsledky a rizika přírodních 
a společenských vlivů na 
životní prostředí 
 
VkZ – bezpečné chování a 
komunikace 
 
Prv – možná nebezpečí 
v okolí 
-působení lidí na krajinu 
-rizika spojená s ročním 
obdobím 
-život ohrožující zranění 
-postup v případě ohrožení 
 
Dě – živelné pohromy v 
minulosti 
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Ochrana obyvatel 
                  9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Havárie s únikem 
nebezpečných látek 

  

žák: 
- prokazuje adekvátní 
způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích 
mimořádných událostí 
- vhodně reaguje a jedná v 
případě ohrožení a 
nebezpečí, adekvátně 
pomůže sobě i blízkému  
v nouzi 
- charakterizuje havárie 
s únikem nebezpečné látky  
- aktivně se v případě těchto 
mimořádných událostí chrání 
- charakterizuje základní 
pravidla dekontaminace  
 

žák: 
-diskutuje o konkrétních 
případech havárií s únikem 
nebezpečných látek 
-uvede příklady 
nebezpečných látek a zná 
jejich vlastnosti a účinky na 
živé organismy 
-zvládne poskytnout první 
pomoc při zasažení těmito 
látkami a při hromadné 
havárii 
-ovládá pravidla 
dekontaminace 
-rozpozná znaky a projevy 
havárií 
-zná význam výstražných 
symbolů, P vět a H vět 
-ví, jak se zachovat v případě 
havárie 
 

 
- havárie s únikem 

nebezpečných látek 
- účinky 

nebezpečných látek 
- šíření nebezpečných 

látek při haváriích 
- znaky a projevy 

havárií 
- označování 

nebezpečných látek 
- zásady chování 

obyvatelstva při 
haváriích s únikem 
nebezpečných látek 

- první pomoc při 
zasažení organismu 
chemickou látkou 
a při hromadné 
havárii 

 

 
Ch – nebezpečné látky, 
P věty, H věty, varovné 
značky 
-havárie v chemických 
provozech, únik 
nebezpečných látek 
-znečištění vody a vzduchu 
(prevence, opatření) 
-kyselé deště (vliv na životní 
prostředí, předcházení 
vzniku) 
-vlastnosti látek  
-první pomoc při zasažení 
nebezpečnou látkou 
 
VkZ – odpovědné chování 
v rizikových situacích 
-odpovědný vztah k sobě 
samému 
-předcházení situacím 
ohrožujícím zdraví 
-dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
Dě – havárie v minulosti 
(varování a poučení z nich) 
 
Ov – chování v mimořádných 
situacích 
 
Ze – chemické továrny vČR 
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Ochrana obyvatel 
                  9. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

4. Radiační havárie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
-- vhodně reaguje a jedná v 
případě ohrožení a 
nebezpečí, adekvátně 
pomůže sobě i blízkému  
v nouzi 
-  charakterizuje radiační 
havárii   
- aktivně se v případě těchto 
mimořádných událostí chrání 
- charakterizuje základní 
pravidla jodové profylaxe 
 
 
 
 

žák: 
-charakterizuje druhy 
jaderných elektráren 
z bezpečnostního hlediska 
-zná využití a zneužití 
jaderné energie 
-vysvětlí možnost vzniku 
radiační havárie 
-vyjmenuje účinky 
ionizujícího záření 
-seznámí se s havarijními 
plány 
-ví, jak chránit své zdraví 
v případě  nebezpečí 
((jodová profylaxe) 
-vysvětlí kladný vliv 
jaderných elektráren na 
životní prostředí 
 

 

 
- provoz jaderných 

elektráren a jejich 
bezpečnost 

- možnosti vzniku 
radiační havárie 

- biologické účinky 
ionizujícího záření 

- havarijní plány a 
opatření k ochraně 
zdraví lidí 

 
 
 
 
 

 
F – principy fungování 
jaderných elektráren 
-bezpečnostní opatření 
v jaderných elektrárnách 
- činnost Mezinárodní 
agentury pro atomovou 
energii 
 
Dě – jaderné havárie 
-zneužití řetězové reakce ve 
2.světové válce  
 
Ch – stavba atomu 
-radioaktivní prvky 
 
Ze – rizika stavby a provozu 
jaderných elektráren na 
životní prostředí 
-jaderné elektrárny v ČR a ve 
světě 
 
Př – ekologický přínos 
jaderných elektráren 
 
Ov – dohody o zákazu 
jaderných zbraní 
 
VkZ – vliv životních 
podmínek na zdraví člověka 
(nebezpečí jaderné havárie) 
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3.4.7.4. Chemie 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Pro výuku chemie zdůrazňujeme: poznávání přírody jako systému 
chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si 
užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 
životě, rozvíjení dovednosti objektivně. Spolehlivě pozorovat, 
experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry 
a ty ústně i písemně interpretovat. Velmi důležité je i učit se rozlišovat 
příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, 
popřípadě ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických 
problémů. 
Ve vzdělávacím oboru chemie směřujeme výuku ještě specificky k: 

 podchycení a rozvíjení zájmů o poznávání základních chemických 
pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich 
reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení 
problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických 
situacích 

 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, 
zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat 
k rozvíjení odpovědných občanských postojů 

 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel 
bezpečné práce s chemikáliemi a dovedností poskytnout první 
pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami 

Výuka chemie probíhá v 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou dotací, 
celkem 4 vyučovací hodiny. Výuka vždy probíhá v odborné učebně 
chemie, někdy je doplněna o výuku v počítačové učebně. 

 

3.4.7.5. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 ústními projevy i písemnými zápisy výsledků svých prací si rozvíjí 
schopnost vhodně a efektivně prezentovat výsledky své práce 

 při práci s informacemi zaujme postoje k informacím z médií 

 diskusemi nad problémy žák  komunikuje v kolektivu, respektuje 
názory druhých a zároveň přesvědčí ostatní o správnosti svých 
názorů  

II. Kompetence k řešení problémů 

 využije metod analýzy a syntézy ke správnému pochopení 
problémů 

 samostatnou i skupinovou prací najde vhodné řešení problémů, 
jejich příčiny i důsledky 

 najde příčiny problémů, jejich řešení, neodradí ho nezdar a tím si 
posílí své  sebevědomí a je motivován k další prací 
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 při samostatných pracích si utvoří dovednost samostatného 
rozhodování 

 řeší své problémy sám, ověří si správnost svého řešení, uvědomí 
si zodpovědnost za své rozhodnutí 

III. Kompetence k učení 

 při vyhledávání informací pracuje samostatně a tím si  rozvíjí 
schopnost potřebné informace získat a zvažovat jejich důležitost 

 pracuje s odbornou literaturou 

 při práci s informacemi  správně použije odborné termíny 

 uplatněním deduktivních metod si rozvíjí logické myšlení  a  
použije nabyté informace a dovednosti v praxi 

IV. Kompetence občanské 

 prohlubováním znalostí v oblasti ekologie, paliv, získávání 
energie a ochrany životního prostředí si utváří pozitivní postoje 
k okolnímu světu 

 získá ekologické myšlení, kladný vztah k životnímu prostředí a 
základní znalost globálních problémů lidstva 

 v krizových situacích se rozhoduje  zodpovědně podle dané 
situace  

V. Kompetence sociální a personální 

 prováděním experimentů ve skupinách  spolupracuje v kolektivu 

 pracuje tak, aby byl zodpovědný za své zdraví a život a zároveň 
za zdraví svých spolužáků 

 realisticky hodnotí své postoje a výsledky své práce 

 upevní dobré mezilidské vztahy 

 poskytne pomoc, v případě potřeby o ní požádá 

VI. Kompetence pracovní 

 pomocí práce na experimentech  získá pracovní návyky 

 dodrží pravidla a kázeň v chemické laboratoři  
 diskusí nad obnovitelností zdrojů surovin a energií pozná jejich 

význam, šetrně použije přírodní zdroje 
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Chemie 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Pozorování, pokus a 
bezpečnost práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- určí společné a rozdílné 
vlastnosti látek 
- pracuje bezpečně 
s vybranými dostupnými a 
běžně používanými 
nebezpečnými látkami a 
hodnotí jejich rizikovost, 
posoudí nebezpečnost 
vybraných dostupných látek, 
se kterými zatím pracovat 
nesmí 
- objasní nejefektivnější 
jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 
 
 

žák: 
- uvede příklady chemického 
děje a čím se chemie zabývá 
- rozliší fyzikální tělesa a látky 
- rozpozná u běžně známých 
dějů, zda dochází k přeměně 
látek 
- uvede příklady chemické 
výroby v okolí 
- zhodnotí význam chemické 
výroby a případná rizika pro 
okolí 
- zvládne řešení krizové 
situace při úniku chemických 
látek 
- uvede fyzikální a chemické 
vlastnosti látek 
- rozliší známé látky podle 
jejich vlastností 
- provede k tomu jednoduché 
pokusy  a naučí se je 
zaznamenávat 
- popíše společné a rozdílné 
oblasti vybraných látek 
- rozpozná skupenství látek a 
jejich změny 
- vyhledá v tabulkách hodnoty 
hustoty, teploty tání a teploty 
varu 
- uvede zásady bezpečné 
práce v laboratoři 
- poskytne a přivolá první 
pomoc 
 

 
- chemie 
- látky a tělesa 
- chemické děje 
- chemická výroba 
- vlastnosti látek – barva, 
skupenství, rozpustnost 
- změny skupenství – tání, 
tuhnutí, vypařování, 
sublimace 
- zásady bezpečné práce 
v laboratoři 
- první pomoc při úrazu 
v laboratoři 
 

 
Fy - tělesa a látky, - fyzikální 
veličiny, hustota, práce 
s tabulkami  
Ze - chemický průmysl v ČR a 
ve světě 
Př - chemické procesy 
v lidském organismu a 
přírodě ( fotosyntéza ), 
skupenské změny, první 
pomoc při poranění těla  
Dě - alchymisté 
Vkz - ochrana člověka 
v havarijních situacích, zdravý 
životní styl, rizika ohrožující 
zdraví, dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
M - práce s tabulkami 
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Chemie 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
2. Směsi 

 
 
 
žák: 
- rozlišuje směsi a chemické 
látky 
- vypočítá složení roztoků, 
připraví roztok daného 
složení 
- vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 
- navrhne postupy a prakticky 
provede oddělování složek 
směsí o známém složení, 
uvede oddělování složek 
v praxi 
- rozliší různé druhy vody a 
uvede příklady jejich výskytu 
a využití 
- uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu v pracovním 
prostředí a domácnosti, 
navrhne nejvhodnější 
opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

- uvede příklady 
nebezpečných látek  
 
žák: 
- rozliší stejnorodé a 
různorodé směsi 
- uvede jejich příklady 
v běžném životě 
- použije správné pojmy k 
roztokům 
- aplikuje poznatky o vlivu 
teploty, míchání a plochy 
látky na rozpouštění látek 
- vypočítá složení roztoků  
- používá zásady bezpečnosti 
a ochrany pro použití 
chemických aerosolů 
-sestaví jednoduchou filtrační 
aparaturu a provede filtraci 
- navrhne postup oddělování 
směsí v běžném životě 
- vysvětlí princip usazování a 
krystalizace 
- zhodnotí význam vody a její 
využití v praxi 
- uvede princip výroby pitné 
vody ve vodárnách 
- charakterizuje kyslík jako 
nezbytnou součást hoření 
látek 
- popíše, co je teplotní 
inverze a smog 
- uvede příklady zdrojů 
informací o čistotě ovzduší 

 
 
 
 
- různorodé a stejnorodé 
směsi 
- složky směsi 
- roztoky 
- složení roztoků 
- oddělování složek směsi 
- hmotnostní zlomek 
- usazování 
- filtrace 
- destilace 
- krystalizace 
- sublimace 
- voda – destilovaná, pitná, 
odpadní 
- výroba pitné vody 
- čistota vody 
- vzduch – složení, vlastnosti 
- čistota ovzduší 
- ozónová  vrstva 
 
 

 
 
 
 
Fy – fyzikální veličiny, 
jednotky času a délky, 
skupenství látek, práce 
s tabulkami 
M – výpočet procent 
Př – organismy a prostředí, 
ekologie, usazené horniny 
Ze – počasí (mlha), vztah 
přírody a společnosti, 
hydrosféra 
Exkurze - čištění pitné vody 
Ch - těžba uhlí, čištění 
Dě - první vodovod v Čechách 
Vkz - péče a ochrana zdraví 
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Chemie 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Částicové složení látek a 
chemické prvky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- požívá pojmy atom a 
molekula ve správných 
souvislostech 
- rozlišuje chemické prvky a 
sloučeniny a pojmy používá 
ve správných souvislostech 
- orientuje se v periodické 
soustavě prvků, rozpozná 
vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich vlastnosti 
 
 

žák: 
- uvede na příkladech z praxe, 
že se látky skládají 
z pohybujících se  částic 
- používá a rozumí pojmům 
atom a molekula ve 
správných souvislostech 
- popíše složení atomů  
- rozliší od sebe  kationty a 
anionty 
- zvládne názvy a značky 
vybraných prvků 
- vysvětlí, co udává protonové 
číslo 
- vyhledá v tabulkách názvy 
prvků ke známým 
protonovým číslům a zapíše 
správně ke značce prvku 
protonové číslo 
- používá pojmy chemická 
látka, chemický prvek, 
chemická sloučenina a 
chemická vazba  
- rozliší chemickou značku a 
vzorec 
- odvodí složení chemické 
látky ze vzorce 
- rozliší kovy a nekovy 
- uvede příklady praktického 
použití kovů, nekovů, slitin 
 

 
- atomy a molekuly 
- atomové jádro, protony, 
neutrony 
- elektronový obal, elektrony 
- ionty 
- valenční elektrony 
- chemické prvky 
- periodická tabulka, skupiny 
a periody 
- vybrané názvy a značky 
chemických prvků 
- protonové číslo 
- chemická vazba 
- názvosloví sloučenin 
 

 
Fy - stavba látek, práce 
s tabulkami 
Čj - psaní cizích slov, - psaní  
značek, latinské názvy 
Př - chemické prvky v zemské 
kůře 
vliv člověka na přírodu a 
ekosystém 
Ze - příklady a rozmístění 
ekosystému, průmysl v ČR a 
ve světě 
Vkz - pravidla bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
Dě - doba železná 
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Chemie 
8. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

4. Chemické reakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Anorganické sloučeniny 
 

žák: 
- rozliší výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí, 
zhodnotí jejich využívání 
- přečte chemické rovnice a 
s užitím zákona zachování 
hmotnosti vypočítá hmotnost 
výchozí látky nebo reaktantů  
- aplikuje poznatky o 
faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí 
v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému 
průběhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- porovná vlastnosti a použití 
prakticky významných oxidů, 
kyselin, hydroxidů a solí a 
posoudí vliv významných  
zástupců těchto látek na 
životní prostředí 
 

žák: 
- zhodnotí vliv činnosti 
člověka na obsah kyslíku a 
ozonu v plynném obalu 
Země 
- rozliší periody a skupiny 
v periodickém systému 
 
žák: 
- určí výchozí látky a produkty 
chemické reakce  
- provede jednoduché 
chemické reakce v laboratoři 
- uvede zákon zachování 
hmotnosti pro chemické 
reakce a využije ho při řešení 
úloh 
- zapíše jednoduchými 
chemickými rovnicemi 
vybrané chemické reakce 
- přečte zápis chemické 
reakce s užitím názvů 
chemických látek 
- odhadne výsledky  
 
žák: 
- určí oxidační číslo atomů 
v halogenidech, oxidech 
- zapíše z názvů vzorce a 
naopak 
- popíše vlastnosti , použití a 

význam chloridu sodného 
- posoudí vliv těchto látek na 
životní prostředí 

 
- chemická reakce 
- slučování, neutralizace 
- chemické rovnice 
- zákon zachování hmotnosti 
- látkové množství 
- molární hmotnost 
- jednoduché chemické 
rovnice 
- faktory ovlivňující rychlost 
reakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- halogenidy – vlastnosti a 
použití 
- ionty 
- názvosloví halogenidů 
- oxidy 
- názvosloví oxidů 
- oxidační číslo 
 

 
Fy - fyzikální veličiny, jejich 
jednotky, výpočet hustoty 
M - trojčlenka, výpočet podle 
vzorce 
Vkz - pravidla bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
Čj – životopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př - pozná a charakterizuje 
některé nerosty, krystalové 
soustavy, fotosyntéza, 
ochrana přírody a životního 
prostředí, nerosty a horniny 
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Chemie 
8. ročník/5 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vysvětlí vznik kyselých 
dešťů, uvede jejich vliv na 
životní prostředí a uvede 
opatření, kterými jim lze 
předcházet 
- orientuje se na stupnici pH, 
změří reakci roztoku 
universálním indikátorovým 
papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace 
v praxi 
 
 
 
 

- popíše vlastnosti a použití 
vybraných kyselin, jejich 
bezpečné ředění, první 
pomoc při zasažení lidského 
těla těmito látkami 
- rozliší kyselé a zásadité 
roztoky pomocí indikátoru pH 
- vysvětlí vznik kyselých 
dešťů 
- zhodnotí jejich vliv na 
životní prostředí 
- popíše vlastnosti a použití 
vybraných hydroxidů, jejich 
bezpečné rozpouštění 
- provede neutralizaci velmi 
zředěných roztoků kyselin a 
hydroxidů 
- uvede názvy výchozích látek 
a produktů 
- zapíše je chemickými 
rovnicemi 
- uvede příklady uplatnění solí 
v běžném životě člověka 
- rozliší, které látky patří mezi 
soli 
- zapíše z názvů vzorce soli 
- uvede význam 
průmyslových hnojiv 

- skleníkový efekt 
- kyseliny – vzorce, názvy, 
použití, vlastnosti 
- kyselost a zásaditost 
- hydroxidy- vzorce a použití 
- neutralizace 
- vznik solí 
- názvy solí a jejich vzorce 
 

Ze - naleziště kuchyňské soli, 
odsolování mořské vody, 
atmosféra, krasové útvary 
Fy - baterie – salmiak 
Fy - spalovací motory 
Pv - kyselost půdy 
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Chemie 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Organické sloučeniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 
- rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich 
vlastnosti, zdroje a použití 
- orientuje se ve výchozích 
látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových 
produktech biochemického 
zpracování, především 
bílkovin, tuků a sacharidů 
- určí podmínky postačující 
pro aktivní fotosyntézu 
- uvede příklady zdrojů 
bílkovin, tuků, sacharidů, 
vitamínů 
- zhodnotí užívání fosilních 
paliv a vyráběných paliv jako 
zdrojů energie a uvede 
příklady produktů 
průmyslového zpracování 
ropy 
 
 
 

žák: 
- rozliší obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 
- rozpozná označení 
hořlavých látek, zná zásady 
bezpečné manipulace 
s těmito látkami 
- uvede, jak postupovat při 
vzniku požáru 
- poskytne první pomoc při 
popálení 
-rozliší anorganické a 
organické sloučeniny 
- rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky 
- uvede jejich vzorce, 
vlastnosti a použití 
- uvede příklady produktů 
zpracování ropy a zemního 
plynu 
- hledá a uvede příklady 
havárií způsobených ropou, 
ropnými produkty, zemním 
plynem 
- rozliší obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 
- rozpozná označení 
hořlavých látek, zná zásady 
- rozliší pojmy uhlovodíky a 
deriváty uhlovodíků 
- pozná uhlovodíkový zbytek 
a funkční skupinu derivátů 
- zapíše vzorce: methanolu, 
ethanolu a fenolu, kyseliny 
mravenčí a octové, 
formaldehydu a acetaldehydu 

 
- průmyslové zpracování ropy 
- paliva 
- uhlovodíky 
- deriváty uhlovodíků 
- přírodní látky 
- halogenderiváty 
- alkoholy ( fenol ) 
- karboxylové kyseliny 
- esterifikace 
- sacharidy 
- tuky 
- bílkoviny 
- vitamíny 
- fotosyntéza 
-plasty a umělá vlákna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ch - chemické reakce, výživa 
a zdraví, civilizační  choroby 
Fy - formy energie, elektrický 
obvod, obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 
Př - ochrana přírody a 
životního prostředí, ochrana 
přírody a životního prostředí, 
lidské tělo,životní styl, 
Ze - vztah přírody a 
společnosti, chemický 
průmysl, globální ekologické a 
environmentální problémy 
lidstva, potravinářský 
průmysl, chemický průmysl – 
výroba barev, 
atmosféra,vztah příroda a 
společnost, krajinné oblasti 
na Zemi 
Vkz - ochrana člověka za 
mimořádné události , výživa a 
zdraví, civilizační  choroby 
 Vkz - auto-destruktivní 
závislosti 
Ov - tělesné a psychické 
závislosti 
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Chemie 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Chemie a společnost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- zhodnotí využívání prvotních 
a druhotných surovin 
z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje Země 
- aplikuje znalosti o 
principech hašení požárů na 
řešení modelových situací 
z praxe 

 
- uvede vlastnosti a použití 
těchto látek 
- uvede výchozí látky a 
produkty esterifikace 
- se orientuje ve výchozích 
látkách a produktech dýchání 
a fotosyntézy 
- uvede podmínky pro průběh 
fotosyntézy na Zemi a její 
význam pro život 
- rozliší bílkoviny, tuky, 
sacharidy a vitamíny 
- uvede příklady zdrojů těchto 
látek pro člověka 
- posoudí různé potraviny 
z hlediska zdravé výživy 
- rozliší plasty od dalších 
látek, uvede příklady jejich 
názvů, vlastnosti a použití 
- posoudí vliv používání plastů 
na životní prostředí 
- rozliší přírodní a syntetická 
vlákna, uvede výhody a 
nevýhody jejich používání 
 
žák: 
- doloží na příkladech význam 
chemických výrob pro člověka 
a pro národní hospodářství 
- uvede příklady prvotních a 
druhotných surovin pro 
chemické výroby a zhodnotí 
je z hlediska udržitelného 
rozvoje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- chemické výroby 
- otravné látky 
- pesticidy 
- biotechnologie, enzymy 
- léčiva – drogy  
- detergenty, pesticidy, 
insekticidy 
- potraviny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př - životní styl, ochrana 
přírody a životního prostředí 
Ze - vztah člověk a příroda, 
hospodářství v ČR – ochrana 
životního prostředí  
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Chemie 
9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 

- orientuje se v přípravě a 
využívání různých  látek 
v praxi a jejich vlivech na 
životní prostředí a zdraví 
člověka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zhodnotí ekonomický a 
ekologický význam recyklace 
odpadů 
- vysvětlí pojem 
biotechnologie 
- uvede příklady chování při 
nadměrném znečištění 
ovzduší 
- zachází bezpečně s běžnými 
mycími a čisticími prostředky 
používanými v domácnosti 
- rozpozná označení 
hořlavých, toxických a 
výbušných látek 
- uvede zásady bezpečné 
práce s nimi 
- uvede příklady otravných 
látek a způsoby boje proti 
nim 
- uvede příklady volně i 
nezákonně prodávaných drog 
a popíše příklady následků 
- uvede příklady 
nejrozšířenějších výbušných, 
hořlavých a toxických látek 
- pozná jejich označení 
- uvede a zdůvodní 
nejúčelnější jednání v případě 
havárie s únikem 
nebezpečných látek 

- chemie a životní prostředí 
- látky výbušné, hořlavé, 
toxické 
- zásady chování při úniku 
nebezpečných látek 
- chemický průmysl v ČR 
- průmyslová hnojiva 
- tepelně zpracované 
materiály 
- plasty a syntetická vlákna 
- léčiva a návykové látky 

Vkz - auto-destruktivní 
závislosti, bezpečnost a 
ochrana zdraví, podpora 
zdraví, aktivní podpora zdraví, 
problematika vlastního 
zdraví, stravování, zneužívání 
návykových látek, odpovědné 
chování v případech ohrožení 
Ov - zdravý životní styl, 
návykové látky, výchova 
k zodpovědnosti a vzájemné 
pomoci druhým 
 
  
 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

252 
 

3.4.7.6. Přírodopis 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Přírodopis poskytuje žákům nejen vědomosti o přírodě, ale vytváří i 
dovednosti a návyky nezbytné pro život a praktickou činnost. Žáci 
dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti na 
sebe působí a ovlivňují se. Důležitými metodami jsou pozorování, 
pokus a vyvozování závěrů. Na těchto pozorováních je založeno i 
pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 
živých soustav. Žáci zkoumají změny probíhající v přírodě, odhalují 
příčiny a následky ovlivňování důležitých ekosystémů a využívají své 
přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany životního prostředí 
(biologické způsoby ochrany přírody). V hodinách přírodopisu 
směřujeme výuku k rozvíjení zájmů o poznání živé a neživé přírody, 
jejích zákonitostí v místních a globálních podmínkách, k uvědomování 
si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém 
životě. Rozvíjíme komplexní pohled na vztah mezi člověkem a 
přírodou, klademe důraz na pozitivní vliv přírody pro celkový život 
člověka. Upozorňujeme na bezpečné chování ve styku s živočichy a 
upevňujeme dovednosti poskytovat předlékařskou první pomoc při 
poranění a jiném poškození těla člověka. 
Výuka přírodopisu probíhá v 6. a 7. ročníku s dvouhodinovou dotací, 
v 8. a 9. ročníku s jednohodinovou dotací, celkem 6 vyučovacích hodin. 
Výuka probíhá v odborné učebně přírodopisu, v terénu, popř. 
v počítačové učebně. 

 

3.4.7.7. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 výstižně prezentuje výsledky svých prací - ústní  projevy, 
písemné zápisy 

 diskutuje nad problémy, respektuje názory druhých, přesvědčí 
ostatní o správnosti svých názorů 

 využije informační a komunikační prostředky pro zpracování 
informací a jejich uplatnění při řešení konkrétních situací 

II. Kompetence k řešení problémů 

 upozorní na problém, vyhledá řešení tohoto problému a vyvodí 
závěry 

 při řešení úkolu se  samostatně rozhoduje, zodpovídá za své 
rozhodnutí 

 hledá  příčiny problémů, řešení problémů, neodradí ho nezdar 

 kolektivním řešením porovná různé způsoby řešení problému  

III. Kompetence k učení 
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 sám si  najde vhodné metody učení při samostatné nebo 
skupinové práci (práce s učebnicí, pracovními listy, 
encyklopediemi, atlasy)  

 samostatně vyhledá informace v odborné literatuře a použije 
tyto informace v praxi 

 použije vhodné odborné termíny 

 hodnotí svoji práci, diskutuje o příčinách neúspěchu 

IV. Kompetence občanské 

 vytvoří si a upevní  pozitivní vztah k přírodě 

 při společných diskusích formuluje vlastní postoje k  ekologickým 
problémům lidstva 

 navrhne vhodné řešení daných situací při mimořádných 
událostech 

 je ohleduplný k zdravotně postiženým nebo jinak 
znevýhodněným spolužákům 

V. Kompetence sociální a personální 

 spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách 

 ve skupině pracuje odpovědně, poskytne pomoc i o ni požádá 

 hodnotí své postoje, výsledky práce  porovná s výsledky 
ostatních 

 zodpovídá  za své zdraví, poskytne první pomoc  

VI. Kompetence pracovní 

 praktickými činnostmi si utvoří pracovní návyky a kázeň 

 dodrží zásady bezpečnosti a hygieny práce 

 aktivně se zapojí do projektů k ochraně přírody 

 seznámí se se zásadami první pomoci a prakticky ji provádí 
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Přírodopis 
6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Obecná biologie a 
genetika 
 

žák: 
- rozliší základní projevy a 
podmínky života, orientuje 
se v daném přehledu vývoje 
organismů 
- popíše základní rozdíl mezi 
buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci 
základních organel 
- rozpozná, porovná a 
objasní 
funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin 
a živočichů 
- třídí organismy a zařadí 
vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických 
jednotek 
- 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 
- uvede na příkladech 
z běžného života význam virů 
a bakterií v přírodě i pro 
člověka 
 

žák: 
- uvede příklad základních 
projevů buňky 
- vysvětlí  základní podmínky 
života 
- určí základní typy buněk 
podle vývoje 
- popíše jednotlivé organely 
v buňkách a jejich funkci 
- dokáže vývojově zařadit 
organismy do jednotlivého 
systému 
- umí zařazovat  a třídit 
organismy na konkrétních 
příkladech 
- dokáže rozlišit pohlavní a 
nepohlavní rozmnožování 
- vysvětlí pojem dědičnost na 
příkladech 
- na příkladech dovede 
vysvětlit význam virů a 
baktérií v přírodě i pro 
člověka 
 
 

 
- vznik, vývoj, rozmanitost, 
projevy života a jeho význam 
- základní struktura života 
- význam a zásady třídění 
organismů 
- dědičnost a proměnlivost 
organismu 
- viry a bakterie 
 

 
Čj - cizí slova 
Fy - čočky (mikroskop) 
Pv - manipulace s přístroji 
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Přírodopis 
6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Biologie živočichů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Biologie hub 

žák: 
- porovná základní vnější a 
vnitřní stavbu vybraných  
živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
- rozlišuje a porovnává 
jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 
- odvodí na základě 
pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, 
na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí  
- zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve 
styku se živočichy 
 
 
žák: 
- rozpozná naše nejznámější 
jedlé a jedovaté houby 
s plodnicemi a porovná je 
podle charakteristických 
znaků 
- vysvětlí různé způsoby 
výživy hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo 
v potravních řetězcích 
- objasní funkci dvou 
organismů ve stélce lišejníků 

žák: 
- popíše stavbu a funkci 
jednotlivých orgánů 
bezobratlých živočichů 
- určuje pomocí pomůcek 
vybrané živočichy 
- umí vysvětlit chování 
daných živočichů na 
příkladech 
- objasní význam daných 
živočichů v přírodě i pro 
člověka 
- vysvětlí význam ochrany 
daných živočichů na Zemi 
na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí  
- zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve 
styku se živočichy 
 
žák: 
- rozlišuje jednobuněčné a 
mnohobuněčné houby 
- rozpozná smrtelně 
jedovaté houby 
- vysvětlí význam lišejníků 
- význam hub v potravním 
řetězci 
 

 
- stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla 
- vývoj, vývin a systém 
daných živočichů 
- rozšíření, význam a ochrana 
bezobratlých živočichů 
- projevy chování 
bezobratlých živočichů 
- nižší rostliny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- houby bez plodnic 
- houby s plodnicemi 
- lišejníky 

 
Ze - práce s atlasem  
Čj - slovo korále 
Pv - internet 
Dě - Čína (bourec morušový) 
Fy - jednotky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze- les, ekosystémy 
Ch - těžké kovy, zdroj léčiv 
Pv - skladování potravin 



 

256 
 

Přírodopis 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Biologie živočichů 
 

žák: 
- porovná základní vnější a 
vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
- rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny 
živočichů, 
určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
- odvodí na základě 
pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, 
na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí  
- zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka, 
uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve 
styku se živočichy  
 

žák: 
- popíše základní vnější a 
vnitřní stavbu těla vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů  
-charakterizuje jednotlivé 
skupiny živočichů  
- dovede určit a zařadit do 
jednoduchého systému 
vybrané paryby, ryby, 
obojživelníky, plazy a ptáky  
- zhodnotí význam daných 
živočichů v přírodě i pro 
člověka  
- dovede objasnit způsob 
života daných živočichů a 
jejich přizpůsobení prostředí  
- popíše vývojové souvislosti 
mezi rybami, obojživelníky, 
plazy a ptáky  
- zná zásady bezpečného 
chování ve styku s danými 
živočichy  
 

 
- stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla paryb, 
ryb, obojživelníků, plazů a 
ptáků  
- vývoj, vývin a systém 
daných živočichů  
- rozšíření, význam a ochrana 
daných živočichů  
- projevy chování daných 
živočichů  
 
 

 
Čj – slova odvozená, složená, 
přirovnání  
Fy – elektrický proud  
M – osová souměrnost, kužel  
Hv – lidové písně o zvířatech  
Ze – horní, střední a dolní 
tok řeky, rybníky 
Aj – zvířata domácí a 
exotická, pojmy – rostlina, 
strom 
2 vyuč.h/týden, integrace 10 
min týdně 



 

257 
 

Přírodopis 
7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2.Biologie rostlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- odvodí na základě 
pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky 
přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům  
- porovná vnější a vnitřní 
stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady 
jejich 
funkcí a vztahů v rostlině 
jako 
celku  
- vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin  
- rozlišuje základní 
systematické skupiny rostlin 
a určuje jejich význačné 
zástupce pomocí klíčů a 
atlasů  
- odvodí na základě 
pozorování přírody závislost 
a přizpůsobení některých 
rostlin podmínkám prostředí 

žák: 
- zná vybrané vědní obory 
botaniky  
- umí popsat odlišnosti ve 
stavbě těla nižších a vyšších 
rostlin  
- zná zjednodušený systém 
rostlin  
- dokáže popsat stavbu, 
funkci a význam jednotlivých 
částí rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, plod, semeno)  
- určí význačné zástupce 
rostlin podle atlasů a klíčů  
- dokáže vyjmenovat a pozná 
vybrané dřeviny a byliny  
- vysvětlí základní 
fyziologické procesy 
v rostlině (fotosyntéza, růst, 
dýchání, rozmnožování)  
- na příkladech vysvětlí 
význam rostlin a nutnost 
jejich ochrany  
 

 
- systém rostlin ( 
mechorosty, kapraďorosty, 
nahosemenné rostliny, 
krytosemenné rostliny 
jednoděložné a dvouděložné 
)  
- anatomie a morfologie 
rostlin  
(buňka, pletivo, kořen, 
stonek, list, květ, plod, 
semeno)  
- fyziologie rostlin 
(fotosyntéza, dýchání, růst, 
rozmnožování)  
- význam rostlin a jejich 
ochrana 

 
Čj – slova mnohoznačná  
Pv – vegetativní 
rozmnožování  
Ze – tajga, lázně, ložiska 
černého uhlí  
Ch – výroba papíru  
Ov – návyková látka, 
rostlinné drogy 
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Přírodopis 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Biologie živočichů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Biologie člověka 

žák: 
- porovná základní vnější a 
vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
- rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 
- odvodí na základě 
pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, 
na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 
- zhodnotí význam živočichů 
přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady 
bezpečného 
chování ve styku se živočichy 
 
žák: 
- určí polohu a objasní 
stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského 
těla, vysvětlí jejich vztahy 
- orientuje se v základních 
vývojových stupních 
fylogeneze člověka 
- objasní vznik a vývin 
nového jedince od početí až 
do stáří 
 

žák: 
- umí vyprávět o vybraných 
druzích, jejich původu, 
přizpůsobení podmínkám a 
výživě 
- porovnává a vidí rozdíly 
mezi vybranými druhy 
zná zástupce určitých 
ekosystémů 
- seznámí se se zástupci 
kriticky ohrožených druhů 
- pozná vybrané savce podle 
obrázků nebo charakteristiky 
- vyhledává samostatně 
literaturu, pracuje na PC, 
zpracovává krátké výpisky a 
krátké zprávy  
- zařazuje dané savce do 
systému 
 
 
 
žák: 
- uvede příklady názorů na 
vznik člověka a 
charakterizuje etapy vývoje 
člověka 
- umí popsat stručně  stavbu 
a funkce orgánů a 
orgánových soustav lidského 
těla a jeho vnitřní orgány 
- dovede poskytnout první 
pomoc při poranění 
 

 
- stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla savců 
- vývoj, vývin a systém savců 
- rozšíření, význam a ochrana 
savců 
- projevy chování savců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- fylogeneze a ontogeneze 
člověka 
- anatomie a fyziologie 
- nemoci, úrazy a prevence 
- životní styl 

 
Čj - cizí slova 
Ze - biomy savců 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ov - rasismus 
Fy - emise, imise 
Ze - výskyt lidských plemen 
Dě - vykopávky předků 
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Přírodopis 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 - rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a  
uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby 
- aplikuje předlékařskou 
první pomoc při poranění a 
jiném poškození těla 
 

- orientuje se v příčinách a 
příznacích běžných nemocí 
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Přírodopis 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Neživá příroda 
 

žák: 
- objasní vliv jednotlivých 
sfér Země na vznik a trvání 
života 
- rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 
s použitím určovacích 
pomůcek 
- rozlišuje důsledky vnitřních 
a vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 
- porovná význam 
půdotvorných činitelů pro 
vnik půdy, rozlišuje hlavní 
půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 
- rozlišuje jednotlivá 
geologická období podle 
charakteristických znaků 
- uvede na základě 
pozorování význam vlivu 
podnebí a počasí na rozvoj a 
udržení života na Zemi 
 

žák: 
- zná vznik a stavbu Země 
- vysvětlí vznik, vlastnosti a 
praktické využití daných 
nerostů a hornin 
- rozpozná vybrané nerosty a 
horniny pomocí určovacích 
pomůcek 
- zná příčiny a důsledky 
geologických procesů 
- vysvětlí význam půdy, 
složení a vlastnosti, uvede 
příklady devastace půdy a 
možnosti její rekultivace 
- umí vysvětlit geologické 
změny, vznik života a 
přizpůsobování prostředí 
- rozliší stavbu Českého 
masívu a Karpat 
 
 

 
- Země 
- nerosty a horniny 
- vnější a vnitřní geologické 
procesy 
- půdy 
- vývoj zemské kůry a 
organismů na Zemi 
- geologický vývoj a stavba 
území ČR 
- podnebí a počasí ve vztahu 
k životu 
 

 
Ze - planeta Země 
Ch - chemické prvky 
Pv - půda 
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Přírodopis 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Základy ekologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Praktické poznávání 
přírody 
 
 

- žák: 
- uvede příklady výskytu 
organismu v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 
- rozlišuje a uvede příklady  
- systému organismu, 
- populace, společenstva, 
- ekosystému a objasní na 
- základě příkladu základní 
princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 
- vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí 
jejich význam 
- uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 
 
- žák: 
- aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 
- dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé 
přírody 
 

žák: 
- zná vzájemné vztahy mezi 
organismy a prostředím 
- umí vysvětlit vybrané 
pojmy z oblasti ekologie 
- vysvětlí potravní řetězce 
v různých ekosystémech 
- uvede příklady vlivu 
člověka 
na životní prostředí a 
narušení rovnováhy daného 
ekosystému 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- pozoruje mikroskopem a 
lupou 
- umí založit herbář a 
jednotlivé sbírky 
- rozčleňuje živočichy  a 
rostliny podle určovacích 
klíčů a atlasů 
- zná nejznámější biology ČR 
a světa, umí vysvětlit jejich 
objevy 

 
- organismy a prostředí 
- ochrana přírody a životního 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- praktické metody 
poznávání přírody 
- významní biologové a 
jejich objevy 

 
Ch - globální oteplování 
Ze - ekosystémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pv - práce s přístroji 
 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 

 

262 
 

3.4.7.8. Zeměpis 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Zeměpis jako vyučovací předmět plní v rámci základního všeobecného 
vzdělání mnoho funkcí. Za jednu z nejdůležitějších lze považovat integrační 
funkci zeměpisu. Zeměpis už ze své podstaty spojuje základní poznatky z řady 
přírodních a společenských věd, z techniky a rovněž i z oblasti kultury. V této 
rozmanitosti lze pak celkem snadno využívat mnoha vazeb k různým vědním 
oborům či vyučovacím předmětům, které z nich vycházejí. V oblasti 
matematického zeměpisu jsou to například vazby na astronomii, u fyzického 
zeměpisu na geologii, hydrologii, klimatologii, fyziku, chemii, biologii a jiné 
disciplíny v oblasti humánní geografie například na demografii, ekonomii, 
historii, v politickém zeměpisu pak na politologii.  
Komplexní zeměpisné poznávání reality napomáhá u žáka postupně vytvářet 
celkový postoj ke světu, názory na jeho vznik, vývoj apod., dále napomáhá při 
vytváření obecných kategorií ( např. část, celek, příčina, důsledek,…), takže 
můžeme nacházet řadu styčných oblastí s filosofií. V části geografických 
disciplín využíváme matematických a statistických metod.  
Mezipředmětové vztahy nalezneme i k českému jazyku, ať už jde o 
rozšiřování slovní zásoby, či prohlubování stylistických dovedností. Silné 
vazby má zeměpis i k dalším školním předmětům s významnou integrační 
funkcí – občanské výchově a pracovním činnostem. Je pravda, že někdy 
zeměpisné učivo předchází učivu jiného předmětu a jindy naopak navazuje 
na už známé. To jen dokazuje vzájemnou propojenost zeměpisu s jinými 
předměty. 
Zeměpis na naší škole bude vyučován s dvouhodinovou dotací v 6. – 8. 
ročníku a jednohodinovou v 9. ročníku. Výuka probíhá v odborné učebně 
zeměpisu nebo počítačové učebně. 

 

3.4.7.9. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 při práci s informacemi žák zaujímá správné postoje k informacím 
z médií 

 prezentaci svých prací a jejich výsledků si utvoří dovednost sdělovat 
své názory a myšlenky 

 diskusemi nad problémy komunikuje v kolektivu, respektuje názory 
druhých a zároveň dokáže přesvědčit ostatní o správnosti svých názorů 

 využije informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci 
 
 

II. Kompetence k učení 

 žák  samostatně najde informace, pracuje s odbornou literaturou 

 třídí a použije v praxi  získané informace  

 pracuje s mapou, zeměpisnými tabulkami a jinými zdroji informací 

 k dalšímu vzdělání použije četbu doplňkové literatury, sleduje 
dokumentární filmy, využije výukové počítačové programy   



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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 pracuje s obecnými termíny, uvádí je do souvislosti a tím si vytvoří 
komplexnější obraz 

III. Kompetence k řešení problémů 

 práci ve skupinách řeší problémové situace 

 hledá příčiny problémů, jejich řešení a nenechá se odradit nezdarem 

 při samostatných pracích si utvoří dovednost samostatného 
rozhodování 

 řeší své problémy sám, ověřuje si správnost svého řešení, uvědomuje 
si zodpovědnost za své rozhodnutí 

IV. Kompetence občanské 

 upevní si ekologické myšlení, kladný vztah k životnímu prostředí a 
základní znalosti globálních problému lidstva (ve spolupráci 
s přírodopisem  a chemii) 

 pochopí a respektuje příslušníky jiných ras 

 v krizových situacích se rozhodne  zodpovědně podle dané situace   

 pozná a dodrží požadavky na kvalitní životní prostředí 

V. Kompetence sociální a personální 

 využíváním skupinové a projektové práce žák spolupracuje v kolektivu 

 sám se hodnotí, a tím si vytvoří zdravé sebevědomí 

 realisticky hodnotí své postoje a výsledky své práce 

 upevňuje dobré mezilidské vztahy 

 poskytne pomoc, požádá o ni 

VI. Kompetence pracovní 

 práci s mapou, atlasem a literaturou si vytvoří žáci pracovní návyky 

 pracuje samostatně s různými pomůckami a učebním materiálem 
(mapou, odbornou literaturou a časopisy) 

 aktivně se účastní sběrových akcí školy, zapojí se a vytváří projekty 

 využije ke své práci moderní informační techniku 
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Zeměpis 
6. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Geografické informace, 
zdroje dat, kartografie a 
topografie 

žák: 
- organizuje a přiměřeně 
hodnotí geografické 
informace a zdroje dat 
z dostupných kartografických 
produktů produktů a 
elaborátu, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších 
informačních zdrojů 
- používá s porozuměním 
základní  geografickou, 
topografickou a 
kartografickou terminologii 
- přiměřeně hodnotí  
geografické objekty, jevy a 
procesy v krajinné sféře, 
jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost 
- vytváří a využívá osobní 
myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové mapy 
pro orientaci v konkrétních 
regionech, pro prostorové  
vnímání a hodnocení míst, 
objektů, jevů a procesů 
v nich, pro vytváření postojů 
k okolnímu světu 

žák: 
- pracuje t s mapou a používá 
globus 
- rozezná mapy různých 
měřítek 
- seznámí se s praktickým 
využitím měřítka mapy 
- doloží na příkladech, jak 
využívat mapy v běžném 
životě 
- rozpozná nejdůležitější 
topografické značky 
- popíše význam barev a 
symbolů užitých na mapách 
- při orientaci v terénu 
používá kompas nebo buzolu 
- najde na Internetu grafy, 
statistiky a předpovědi počasí 
- vytvoří vlastní mapu okolí 
svého bydliště 
- vysvětlí pojem rovnoběžka a 
poledník 
- orientuje se v časových 
pásmech na Zemi 
- používá pro práci zeměpisné 
tabulky, slovníky a mapy 
- popíše globus 
-určuje zeměpisnou polohu 
pomocí souřadnic 
- podle měřítka mapy vypočte 
skutečnou vzdálenost 
- zorientuje mapu 

 
- mapa, globus 
- druhy map 
- azimut 
- topografické značky 
- měřítko mapy 
- zeměpisné souřadnice 
- rovnoběžky a poledníky 
- buzola, azimut 

 
M - výpočet měřítka, převody 
jednotek, poměr, 
polokružnice 
Dě - historické mapy, 
tématické mapy 
Př - orientace v krajině, 
tématické mapy 
Inf - práce s Internetem 
Čj - skloňování slova globus, 
názvosloví 
Vv - estetická stránka 
Ov – režim dne 
Aj – reálie, orientace v mapě, 
barvy vlajek 
2 vyuč.h/týden, integrace 15 
min týdně 
 
 



 

265 
 

Zeměpis 

6. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Přírodní obraz Země žák: 
- zhodnotí postavení Země ve 
vesmíru a srovnává podstatné 
vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy 
-prokáže na konkrétních 
příkladech tvar Země, 
zhodnotí důsledky pohybu 
Země na život lidí a 
organismů 
- rozlišuje a porovnává složky 
přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost 
- porovná působení vnitřních 
a vnějších procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na přírodu a 
na lidskou společnost 
 

žák: 
- srovná stáří a vývoj vesmíru 
a Země 
- porovná společné a odlišné 
vlastnosti planet 
- popíše význam Slunce a jeho 
záření pro život, 
akceptuje i jeho škodlivost 
- uvede významné lety do 
vesmíru 
- popíše historii názorů na 
vývoj Země 
- uvede příklady z praxe, 
které potvrdí správnost 
tvrzení o kulatosti Země 
- popíše globus a umí s nim 
pracovat 
-vyjmenuje všechna vesmírná 
tělesa 
- charakterizuje pohyby Země 
a vysvětlí jejich důsledky na 
život na Zemi 
- rozlišuje a porovnává složky 
přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost 
- rozeznává, pojmenuje a 
klasifikuje tvary zemského 
povrchu 
- porovná působení vnitřních 
a vnějších procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na přírodu a 
na lidskou společnost 
-rozezná a popíše vody 

 
- vesmír 
- Země 
- pohyby Země 
- Měsíc 
- Sluneční soustava 
- výzkum vesmíru 
- stavba Země 
- světadíly a oceány 
- vznik pohoří 
- zvětrávání 
- ostrovy, poloostrovy, 
souostroví, zálivy, průlivy, 
průplavy 
- sopky a zemětřesení 
- druhy vody 
- vodní toky 
- atmosféra 
- ohrožení atmosféry 
- počasí a podnebí 
- podnebné pásy 
- polární kraje 
- tundry 
- lesy 
- stepi 
- subtropy 
- pouště 
- savany 
- tropické lesy 
- lidé v ohrožení 
 

 
Vl - vesmír 
Př - Země a vesmír, roční 
období, geologický vývoj 
Země, koloběh vody, 
hydrosféra a atmosféra, 
rozšíření, význam a ochrana 
živočichů, význam rostlin a 
jejich ochrana 
Dě - astronomové, stáří 
kosmu 
Fy - optika , gravitační síla, 
dalekohledy, sluneční 
soustava, teplota, tlak 
Čj -pravopis (galaxie), dva 
významy slova den, 
synonyma – podnebí,klíma 
M - jednotky vzdáleností, 
porovnání rozměru Slunce, 
nadmořská výška 
Ov – kalendář, šetření vodou 
Ch - rozpustné soli v přírodě, 
voda a vzduch 
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Zeměpis 
6. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

  - najde na mapě nejdůležitější 
vodní toky a popíše jejich 
části 
- zjistí a uvede příklady 
znečišťování vody a vzduchu 
v přírodě i domácnosti 
- vysvětlí rozdíl mezi 
podnebím a počasím 
- najde na mapě jednotlivé 
podnebné pásy, dovede je 
popsat 
- charakterizuje podle 
podnebného pásu život 
v daném místě Země 
- určí počasí v jednotlivých 
krajinách na Zemi 
- vysvětlí, které rostliny tam 
rostou, proč a pozná hlavní 
z nich 
- vyjmenuje zvířata v daných 
kytech krajiny 
- rozezná zvířata podle 
obrázků 
- vysvětlí, které zemědělské 
plodiny tam může člověk 
pěstovat a proč 
- najde a ukáže na mapě 
místa jednotlivých typů krajin 
- popíše společné a rozdílné 
znaky v různých situacích 
ohrožení při přírodních 
katastrofách 
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Zeměpis 
7. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Regiony světa žák: 
- rozlišuje zásadní  přírodní a 
společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci 
regionů světa 
- lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 
- porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných 
makroregionů světa a  
vybraných států 
- zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

žák: 
- porovná polohu  a rozlohu 
Afriky s ostatními světadílyí 
- vyhledá na mapě hlavní 
horopisné celky 
- vytváří si základní představu 
o pravidelnostech a 
souvislostech jevů v krajinné 
sféře 
- rozlišuje základní odlišnosti 
africké přírody  
- najde na mapě a ukáže 
významné vodstvo 
- vysvětlí pojem bezodtoké 
jezero a bezodtoká oblast 
- vysvětlí pojem otrokářství 
- dokáže formulovat základní 
příčiny současných problémů  
- zvládá základní orientaci na 
mapě daného regionu 
- vyvozuje vzájemné 
souvislosti mezi přírodními 
poměry a hospodářstvím 
- popíše historický význam 
Kolumbova objevu Ameriky 
- vymezí základní polohu  
- orientuje se na mapě  
- určí hlavní tvary povrchu 
- vyvodí základní souvislosti 
mezi podnebím a přírodní 
krajinou 
- vysvětlí význam vodních 
nádrží pro hospodářství 

 
- Afrika 
- ohrožený světadíl 
- pobřeží Afriky 
-povrch 
- přírodní poměry Afriky 
- historie 
- region severní Afrika 
- nejchudší část Afriky 
- region tropická Afrika 
- region východní Afrika 
- Jižní Afrika 
- Amerika 
- poloha a rozloha Ameriky 
- po stopách objevů 
- přírodní poměry – podnebí 
- vodstvo 
- obyvatelé Ameriky 
- USA 
- Kanada 
- středoamerické regiony 
- Jižní Amerika 
- Antarktida 
- nejmenší kontinent 
- obyvatelé Austrálie 
- průmysl a zemědělství 
- Asie 
- poloha a rozloha Asie 
- povrch 
- přírodní poměry – podnebí 
- vodstvo 
- obyvatelstvo 
- rozdělení Asie 

 
Vl  - světadíly, vegetační a 
podnebné pásy 
Př - geologický vývoj 
zemského povrchu, lidské 
rasy, obživa obyvatel,hlad, 
HIV, vliv osídlení na lidskou 
krajinu, ochrana životního 
prostředí, voda podmínka 
života 
Dě - vývoj člověka, 
otrokářství, význam  
objevných plaveb, 
demokracie, otrokářství, 
vyhubení Indiánů, objevování 
Antarktidy, nejstarší osídlené 
oblasti, kláštery jako centra 
vzdělanosti 
Ov - lidská práva, rasismus, 
mezinárodní smlouvy a 
úmluvy, lidská práva,  
otrokářství, zdravý životní 
styl, terorismus, náboženství 
Aj - pozdrav v některých 
jazycích, správná výslovnost 
názvů, reálie, orientace 
v mapě, USA 
2 vyuč.h/týden, integrace 15 
min týdně 
Ch - využití nerostných 
surovin, petrochemie , 
petrochemie, skleníkový 
efekt, těžba ropy 
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Zeměpis 
7. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

  - rozliší historické etapy 
osídlování Ameriky 
- chápe význam světové 
velmoci USA pro celosvětové 
dění 
- objasní zvláštní postavení 
Antarktidy 
- zjistí význam mezinárodní 
spolupráce a úmluv 
- rozliší hlavní zaměření 
hospodářské činnosti 
obyvatel ostrovů 
- popíše zvláštnosti jejich 
kultury 
- uvědomuje si důležitost 
lidských práv 
- vysvětlí základní vztahy mezi 
původními obyvateli a 
současnou společností 
- objasní politické uspořádání 
- stanoví polohu a rozlohu 
Asie 
- vyhodnotí členitost 
- rozliší hlavní tvary povrchu 
- rozliší základní podnebné 
oblasti 
- odvodí hustotu říční sítě a  
rozmístění vod na kontinentu  
- rozlišuje největší jezera  
- dokáže odůvodnit výskyt 
přírodních krajin v závislosti 
na klimatu 

 Rj – psaní v azbuce, orientace 
na mapě 
2 vyuč.h/týden, integrace 10 
min. týdně 
M - určování hustoty osídlení 
Fy - rychlovlaky 
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Zeměpis 
8. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Regiony světa žák: 
- rozlišuje zásadní  přírodní a 
společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci 
regionů světa 
- lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 
- porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných 
makroregionů světa a  
vybraných států 
- zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

žák: 
- stanoví polohu a rozlohu 
světadílu 
- podle mapy vyhodnotí 
členitost 
- rozliší hlavní tvary povrchu 
- rozliší základní podnebné 
oblasti 
- rozlišuje největší jezera 
podle vzniku 
- odůvodní výskyt přírodních 
krajin v závislosti na klimatu 
- uvede typické zástupce 
fauny a flory  
- vysvětlí současné rozmístění 
obyvatelstva 
- orientuje se na politické 
mapě Evropy 
- zná některé významné 
evropské památky 
- rozlišuje hospodářskou 
úroveň některých části 
- vysvětlí základní příčiny 
vysoké hospodářské úrovně 
ve vyspělých evropských zemí 
- popíše nutnost multikulturní 
společnosti v nové Evropě 
 
 

 
- Evropa 
- poloha a rozloha Evropy 
- povrch 
- přírodní poměry – podnebí 
- vodstvo 
- obyvatelstvo 
- rozdělení  Evropy 
- regiony Evropy ( jižní, 
západní, východní, střední, 
severní a jihovýchodní ) 
 

 
Ze - světadíly, krajinné oblasti 
na Zemi 
Př - vliv osídlení na lidskou 
krajinu, geologický vývoj 
zemského povrchu, člověk a 
životní prostředí 
Dě - demokracie, vyspělé 
starověké říše, kláštery jako 
centra vzdělanosti 
M - hustota osídlení 
v jednotlivých státech 
Ch - využití nerostných 
surovin 
Ov - lidská práva, EU 
Aj – reálie, orientace v mapě, 
orientace ve městě 
 2 vyuč.h/týden, integrace 15 
min týdně 
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Zeměpis 
8. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Česká republika žák: 
- vymezí a lokalizuje místní 
oblast ( region ) podle 
bydliště nebo školy 
- hodnotí na přiměřené 
úrovni 
přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně analyzuje 
vazby místního regionu 
k vyšším územním celkům 
- hodnotí a porovnává na 
přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky 
v evropském a světovém 
kontextu 
- lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a 
periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských 
aktivit 
- uvádí příklady účasti a 
působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích 
států 
 

žák: 
- umí zařadit svůj domov do 
širších geografických celků 
- pozná obrazový materiál své 
obce 
- srovná přírodní, 
hospodářské a kulturní 
poměry svého regionu 
s ostatními oblastmi ČR 
- popíše a na mapě ukáže 
povrch místního regionu 
- vyjmenuje a ukáže 
nejdůležitější vodní toky a 
nádrže, vysvětlí jejich význam 
- charakterizuje významné 
hospodářské závody ve svém 
okolí 
- najde na mapě jména 
sousedních měst, srovná 
jejich význam a kulturu 
s vlastním regionem 
- zná významná a památná 
místa v obci 
- vysvětlí nutnost 
multikulturního soužití 
občanů obce 
- přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším 
územním celkům 
- charakterizuje zeměpisnou 
polohu a rozlohu území ČR 
- určí a ukáže sousední státy 
- orientuje se v přírodních 
podmínkách 

 
- kraje republiky 
- povrch 
- vodstvo 
- těžba surovin 
- průmysl 
- zemědělství 
- národnostní  složení 
- obyvatelstvo 
- geologické soustavy 
- podnebí a počasí 
- vodstva 
- nerostné suroviny 
- chráněná území 
- obyvatelstvo 
- sídla 
- městské  památkové 
rezervace 
- hlavní město Praha 
- průmysl ČR 
- zemědělství  
- životní prostředí 
- rekreace a turistika 
- doprava, spoje, služby 
- zahraniční obchod 
 

 
Ov - národnostní menšiny, 
samospráva obce, obyvatelé 
a jejich soužití,   Unesco 
Př - geologický vývoj, ekologie 
a životní prostředí, chráněná 
území, geologický vývoj 
Země, ochrana životního 
prostředí 
Ch - využití surovin , nerostné 
suroviny, voda, vzduch, 
čistota vody 
M - hustota osídlení, 
nadmořská výška 
Dě - historie těžby uhlí a obce 
 Ze - hydrosféra a atmosféra, 
krajinné oblasti  
Hv - hymna ČR, divadla , Má 
vlast 
Dě - osídlení Slovany 
Cj -  cizojazyčné názvy 
Inf - vyhledávání informací na 
internetu 
Vv - galérie a výtvarné 
výstavy 
Rj – psaní v azbuce, orientace 
na mapě 
2 vyuč.h/týden, integrace 10 
min. týdně 
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Zeměpis 
8. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

  - popíše povrch a jeho 
členění, vznik a vývoj reliéfu 
- vyhledá na mapě hlavní 
horopisné celky 
- vysvětlí podle umístění ČR 
na Zemi její podnebí 
- najde na mapě hlavní vodní 
toky a nádrže, vysvětlí jejich 
význam 
- uvede typické zástupce 
fauny a flory 
- posoudí  otázky životního 
prostředí a zaměstnanosti 
obyvatel a uvede rozmístění 
obyvatelstva a sídel v ČR 
- pojmenuje a vyhledá na 
mapě oblasti ČR 
- charakterizuje jejich přírodní 
a hospodářské předpoklady a 
kulturní zajímavosti 
- určí a vyhledá na mapách 
nejvýznamnější sídla ČR 
- umí porovnat jednotlivé 
oblasti mezi sebou  
- vysvětlí přínos i negativa 
cestovního ruchu pro danou  
oblast 
- seznámí se s životem a 
kulturou jiných regionů ČR 
- dovede zařadit ČR do 
evropského a světového 
hospodářství 
- uvede příklady zdrojů 
informací o čistotě ovzduší  
vody v ČR 
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Zeměpis 
9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Společenské a 
hospodářské prostředí 

žák: 
- posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou organizaci 
světové populace, její 
rozložení, strukturu, růst, 
pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů 
- posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní geografické 
znaky sídel 
- zhodnotí přiměřeně  
strukturu, složky a funkce 
světového 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 na 
základě podobných a 
odlišných znaků 
- lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální změny a politické 
problémy v konkrétních 
světových regionech 

žák: 
- pracuje aktivně 
s tematickými mapami 
obsahujícími informace o 
obyvatelstvu, sídlech a 
hospodářství v celosvětovém 
měřítku 
- orientuje se v počtu a 
rozmístění lidí na Zemi 
- vyhodnocuje aktuální 
demografické ukazatele 
- popisuje rozmístění lidských 
ras, národů,  jazyků, sídel 
- rozlišuje jednotlivá 
náboženství, ukáže, kde na 
světě je najdeme 
- určí a vyhledá hlavní oblasti 
světového hospodářství 
- vymezí kritéria hodnocení 
vyspělosti státu 
- uvede, vyhledá a 
charakterizuje příklady států 
podle stupně rozvoje 
- orientuje se na politické 
mapě  světa 
- uvede aktuální počet států 
světa, vyhledá nové vzniklé 
státy 
- rozlišuje a porovnává státy 
podle: zeměpisné polohy, 
počtu obyvatelstva, státního 
zřízení a formy vlády 
- uvádí příklady různé míry 
demokracie ve světě 

 
- Lidé na Zemi 
- Světové hospodářství 
- Zemědělství, rybolov, lov, 
lesní a vodní hospodářství 
- Průmysl 
- Doprava a spoje 
- Služby 
- Cestovní ruch 
- Světový trh a mezinárodní 
obchod 
- Odlišný stupeň rozvoje států 
- znaky státu 
- poloha a územní rozloha 
států 
- státy světa podle původu a 
počtu obyvatel 
- státní hranice 
- správní členění státu 
- státní zřízení a formy vlády 
- politická a hospodářská 
seskupení států, mezinárodní 
organizace 
- ohniska konfliktů 
- nové státy na mapě   
 

 
M - rozbor grafů, kartogramů, 
porovnávání čísel, určování 
hustoty osídlení, aritmetický 
průměr 
Ch - chemizace v zemědělství, 
vliv na přírodu, využití 
nerostných surovin, chemický 
průmysl, petrochemie, 
katalyzátory 
Fy - typy elektráren, rychlost 
dopravních prostředků 
Př - lidská populace, lidské  
rasy, podmínky života na 
Zemi, podvýživa, HIV 
Dě - nejstarší osídlené oblasti, 
demografická revoluce, 
urbanizace, průmyslová 
revoluce, vývoj států, vznik 
států 
Ov - lidská práva, pokrok 
lidstva, šetření surovinami, 
bezpečnost dopravy, význam 
vzdělání pro člověka, volba 
povolání, státní zřízení, forma 
vlády, principy demokracie, 
náboženství, národnostní 
menšiny, příčiny válek 
Aj – reálie, orientace v mapě, 
orientace ve městě, USA a VB 
a jejich zajímavosti 
2 vyuč.h/týden, integrace 15 
min týdně 
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Zeměpis 
9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Terénní geografická výuka, 
praxe a aplikace   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- uvádí  na vybraných 
příkladech závažné důsledky 
a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní 
prostředí 
- porovnává různé krajiny 
jako součást krajinné sféry, 
rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a 
funkce krajin  
- uvádí konkrétní příklady 
přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů  
 
žák: 
- ovládá základy praktické 
topografie a orientace v 
terénu 
- aplikuje v terénu praktické 
postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení 
krajiny  
- uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu     

- lokalizuje aktuální příklady 
politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve 
světě 
- uvede příklady politických, 
vojenských a hospodářských 
seskupení 
 
žák: 
- rozlišuje vzhled, funkci a 
znaky přírodních a kulturních 
krajin 
- posuzuje působení 
přírodních  procesů a 
vzájemný vztah mezi přírodou 
a lidskou společností na 
krajinu a na životní prostředí    
-zhodnotí dodržování zásad 
ochrany přírody a životního 
prostředí na lokální i globální 
úrovni  
-vymezí globální problémy, 
hledá jejich příčiny, diskutuji 
o možných důsledcích  
 
žák: 
- ovládá základy praktické 
topografie a orientace v terénu  
- využívá aktivně mapy, 
atlasy, cestovní průvodce, 
pracuje s internetem a 
s dalšími materiály při 
vyhledávání informací  
- aplikuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- přírodní a kulturní krajina  
- světový ekologický problém  
oceán 
- znečištění atmosféry 
- ničení tropických deštných 
lesů      
- kyselý déšť 
- přelidnění a hlad    
- národní parky   
 
 
 
 
 
 
 
 
- cvičení a pozorování 
v terénu v místní krajině  
- orientační body, pomůcky a 
přístroje, světové strany 
- pohyb podle mapy, odhad 
vzdáleností 
- pochodové osy 
-  ochrana člověka při 
ohrožení zdraví a života   

Rj – psaní v azbuce, orientace 
na mapě 
2 vyuč.h/týden, integrace 10 
min. týdně 
 
 
 
 
 
Př - ekologické katastrofy    
Ch - skleníkový efekt, ropné 
havárie   
Dě - rozvoj společnosti, 
změny krajiny a života lidí 
v průběhu času 
Ov - mezinárodní spolupráce 
Fy - alternativní zdroje 
energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
M - měřítko, poměr  
Př - příroda v místní krajině  
Ch - živelné pohromy, 
chemické složení bojových 
plynů 
Vv - náčrtky a plánky     
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3.4.8. Umění a kultura 

 

3.4.8.1. Hudební výchova – I. a II. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou 
přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, 
rozvíjí a kultivuje v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem 
obohacovat jejich estetické vnímání a prožívání světa. 
V souladu s přirozeným fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem 
žáků hudební výchova směřuje zvláště k tomu, aby žáci 

 kultivovali svou hudební oblast hudebního sluchu, zpěvního hlasu, 
smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební 
paměti, představivosti a fantazie 

 rozvíjeli své schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, 
instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými 

Hudebně výchovná práce je členěna do dvou fází: 
1.- 3. ročník – období hudebních her 
4.- 5. ročník – období manipulace s hudebním materiálem 
Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, 
instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností, které jsou 
vzájemně provázeny a navzájem se doplňují. Jejich obsahem je hlasová 
výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý a vícehlasý 
zpěv s doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry na orffovské nástroje. 
Je pracováno s tématy, motivy a tématy, hudebními formami a výrazovými 
prostředky hudby. Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou výchovných 
koncertů, na besedách o hudbě samostatně v mimoškolních aktivitách (hra 
na hudební nástroj, zájmové pěvecké kroužky apod.) Žáci se učí o hudbě 
hovořit. Teoretické a biografické učivo má pouze podpůrný charakter. Jejich 
znalost není předmětem klasifikace. 
Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k přístupu. Ke 
snaze spolupracovat s ostatními a k úsilí o co nejlepší výsledek je však možné 
zohlednit případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ hudební 
činnosti. 

 
Hudební výchova je vyučována 1. hod týdně ve třídách, podle možností je 
využívána k výuce učebna Hv nebo školní družina, kde je klavír. 
Pokud se jedná o třídu s rozvojem hudebního nadání, je hudební výchova 
vyučována 2 hodiny týdně. 

 
 
 

3.4.8.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k řešení problémů 

 rozliší jednotlivé kvality tónů a rozpozná výrazné tempové a dynamické 
změny ve znějící hudbě 

 pozná a odliší hudební nástroje, hudbu vokální a instrumentální  
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 rozliší některé hudební nástroje v proudu znějící hudby, naslouchá 
druhému 

II. Kompetence k učení 

 rytmizuje a zpívá na základě svých individuálních schopností 

 pozná a užije hudební terminologii a symboliku 

III. Kompetence komunikativní 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 reaguje pohybem na hudbu 

 komunikuje s ostatními 

 vyjádří svůj názor a svou zkušenost 

IV. Kompetence sociální a personální 

 naslouchá druhému 

 rozvíjí schopnost vnímat a brát ohled na druhé 

 pozná a posoudí různé styly a žánry hudby 

V. Kompetence občanská 

 utváří kritéria hodnocení činností 

 zamyslí se nad hudebními díly 

VI. Kompetence pracovní 

 využije jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 pohybem vyjádří hudební náladu 

 použije obecně známé hudební znaky a symboly 
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Hudební výchova 
1. – 3. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1.Vokální činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Instrumentální činnosti 
 
 
 
 
 
 
3. Hudebně pohybová 
činnost 
 
 
 

žák: 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase  
- rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, 
improvizuje v rámci 
jednoduchých hudebních 
forem 
- zpívá jednoduché písně v 
rozsahu kvinty 
- správně a hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje 
při rytmizaci říkadel i při 
zpěvu 
 
žák: 
- využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 
 
 
 
žák: 
- reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, dynamiku, směr 
melodie 
 

žák: 
- správně dýchá, vyslovuje,  
uvolněně zpívá 
- rytmizuje jednoduchá 
spojení pomocí říkadel 
- rozliší zvuk, tón, hlas  
mluveného a zpívaného 
- zachycení písně podle 
jednoduchého hudebního 
zápisu – nota, notový zápis 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozpozná některé hudební 
nástroje (klavír, housle, 
kytara, flétna) 
- doprovází na jednoduché  
nástroje 
 
žák: 
- drží  správně  tělo 
- zná jednoduché taneční hry 
- vyjádří se chůzí, pochodem 
- hospodárně dýchá, zřetelně 
vyslovuje, uvolněně zpívá, 
dodržuje rytmus  
 

 
 - pěvecký a mluvený projev 
- hudební rytmus, intonace 
- realizace písní ve 2/4, 3/4       
4/4 taktu 
- dvojhlas, kanón, lidový 
dvojhlas 
- intonace a vokální 
improvizace / V,. III. a I. 
stupeň, hudební hry 
 
 
 
 
 
 
 
- hra na hudební nástroje 
- použití Orffových nástrojů 
- rytmizace, hudební hry    
 
 
 
 
- hudební hry 
- orientace v prostoru 
- taktování, pohybový 
doprovod znějící hudby 
čtení a zápis rytmického 
schématu 
 

 
Čj - slova písní 
Prv – texty zaměřené na 
jména popisující místa vlasti 
Tv – pochod, taneční prvky, 
lidové tance, taneční hry, 
polka, valčík 
Pv – manipulace s hudebními 
instrumenty 
Vv – ilustrace 
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Hudební výchova 
1. – 3. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
4. Poslechové činnosti 
 
 
 

- rozlišuje jednotlivé kvality 
tónů, rozpozná jednotlivé 
tempové a dynamické změny 
v hudbě 
- reaguje pohybem na 
tempové a rytmické změny 
 
žák: 
- rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu 
vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální  
- rozliší sílu zvuku - pozorně 
vnímá jednoduché skladby 

 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- seznámí se s lidovými a 
umělými písněmi 
poznává hudební  formy 
poslechem pozná hudební 
nástroje  

 
 
 
 
 
 
 
 
- poslech vybraných skladeb  
- seznámí se s hud. skladateli 
B. Smetanou, A.Dvořákem  a 
jejich díly 
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Hudební výchova 
4. – 5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1.Vokální činnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Instrumentální činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hudebně pohybová   
činnost 
 
 
 
 

žák: 
- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě, 
rytmicky přesně, 
v jednohlase a využívá 
získané pěvecké dovednosti 
- realizuje podle svých 
individuálních schopností 
(zpěv, hra, tanec) 
jednoduchou melodii 
- zpívá písně v přiměřeném 
rozsahu k individuálním 
schopnostem 
- správně hospodaří s 
dechem při interpretaci písní 
-  frázování 
 
žák: 
- využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 
- doprovodí spolužáky na 
rytmické hudební nástroje 
 
 
 
 
žák: 
- ztvárňuje hudbu pohybem 
s využitím tanečních kroků a 
na základě svých schopností 
a dovedností vytváří 
pohybové improvizace 
 

žák:  
- poznává vzestupnou a 
sestupnou melodii 
- pokračuje v osvojených 
činnostech (dýchání, 
výslovnost, uvolněnost)  
- umí zapsat délky not , 
houslový klíč 
- pozná dyn. znaménka, zná 
stupnici C dur 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje druhy nástrojů 
- doprovodí písně na 
rytmických nástrojích 
- rytmizace říkadel 
- zdokonaluje se v poznávání 
hudebních nástrojů                            
- poznává hudby zábavné,  
slavnostní,vážné 
 
žák: 
- procvičuje si již osvojené 
pohybové činnosti 
- osvojí si poskok a 
přeměnný krok 
 

 
- pěvecké dovednosti 
- kvalita tónů 
- vztahy mezi tóny 
- interpretace hudby  
- hlasová hygiena,  
- dynamicky odlišný zpěv 
- notový zápis, hudební 
teorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- hra na nástroje z Orfeova 
instrumentáře 
- hudební improvizace, 
hudební hry 
 
 
 
 
 
 
- pohybová improvizace 
s využitím tanečních kroků 
dvoudobý, třídobý, čtyřdobý 
 

                                                            
Čj -slova písní 
Prv – texty zaměřené na 
jména popisující místa vlasti 
Tv – pochod, taneční prvky, 
lidové tance, taneční hry, 
polka, valčík 
Pv – manipulace s hudebními 
instrumenty 
Vv – kreslíme písničku 
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Hudební výchova 
4. – 5. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
4. Poslechové činnosti 
 
 

- propojí vlastní pohyb s 
hudbou 
 
 
 
 
žák: 
- rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
výrazové prostředky 
rozpozná hudební formu 
jednoduché písně nebo 
skladby 
- odliší tóny podle výšky, síly 
a barvy - pozorně vnímá 
znějící hudbu různých 
skladeb 

- taktování dvoudobého 
taktu 
- zdokonalí doprovod na 
rytmické nástroj 
- umí taktovat na 2 doby 
 
žák: 
- pamatuje si údaje o 
skladatelích: Smetana, 
Dvořák, Janáček  
- pozná vánoční hudbu 
- pozná trampské písně 

- takt, taneční hry se zpěvem 
- jednoduché lidové tance 
- pohybová pantomima  
- taktování 
- valčík, menuet  
 
 
- hudební  formy  - rondo 
- kvality tónů, vztahy mezi 
tóny 
- poslech skladeb  
přiměřených věku         
- hudební styly a žánry 
- díla hudebních skladatelů 
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3.4.8.3. Hudební výchova – III. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Hudební výchova směřuje k vnímání hudby jako důležité součástí života 
jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních, instrumentálních, 
hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit. Chápe hudební jazyk 
jako specifickou formu komunikace. Rozvíjí se celková hudebnost žáka. Žáci 
získávají orientaci v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a 
minulosti. Pochopí různorodou hudební kulturu různých národů a 
národností. Hv usiluje o to, aby žáci získali vhled o hudební kultuře českých i 
jiných národů, seznámili se s významnými českými skladateli a jejich díly. 
V 7.-9. ročníku hudební výchova směřuje k poznání  hudby a jejích 
společenských funkcí 
Hv se vyučuje 1. hod týdně ve třídách, podle možností je využívána k výuce 
učebna Hv nebo školní družina, kde je klavír. 
Pokud se jedná o třídu s rozvojem hudebního nadání, je hudební výchova 
vyučována 2. hod týdně. 

 

3.4.8.4. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k řešení problémů 

 vystihne na základě hudební vyspělosti z hudebního proudu znějící 
skladby významné sémantické prvky, srovnávají je, slovně 
charakterizují, hledají spojitosti 

 samostatně a kritický přemýšlí  

 rozpozná problém a řeší ho 

II. Kompetence k učení 

 vyhledá, shromáždí, roztřídí, porovná informace 

 použije odbornou hudební terminologii 

 získané znalosti propojí do souvislosti 

 využije vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

III. Kompetence komunikativní 

 v řešení úkolů spolupracuje s ostatními 

 obhájí svůj názor a toleruje názory jiných 

IV. Kompetence sociální a personální 

 zhodnotí svou práci i práci ostatních 

 chápe odlišné kvality svých spolužáků 

 spolupracuje a respektuje názory jiných 

V. Kompetence občanská 

 pozná a chrání naše kulturní tradice a zapojí se do kulturního dění 

 reflektuje společenské dění 

VI. Kompetence pracovní 

 koncentruje se na pracovní výkon 

 dodržuje dohodnuté kvality a postupy práce 

 vytvoří si pozitivní vztah k hudebním činnostem 
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Hudební výchova 
6. – 9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Vokální činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Instrumentální činnosti 
 

 
 
 

žák: 
- využívá své individuální 
hudební  schopnosti a 
dovednosti při hudebních 
aktivitách 
- uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při 
zpěvu, zpívá intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 
i vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev 
druhého 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- reprodukuje na základě 
svých individuálních 
schopností a dovedností 
různé motivy, vytváří a volí 
jednoduché hudební 
doprovody 
- realizuje podle svých 
schopností a dovedností  
písně a skladby různých stylů 
a žánrů 
 

žák: 
- dbá na správné nasazení 
tónu, správné dýchání,, 
frázování 
- rozšiřuje si svůj hlasový 
rozsah 
- uplatňuje a upevňuje již 
osvojené intonační 
dovednosti v durové  tónině 
- zkouší pracovat s notovým 
zápisem 
- vyhledává rytmus v zápisu 
písně 
- dovede vysvětlit rozdíl mezi 
umělou a lidovou písní 
- umí zazpívat kanón a lidový 
dvojhlas                 
- zná opěrné písně pro  
durovou i mollovou tóninu 
 
žák: 
- pozná a rozdělí hudební 
nástroje do skupin 
- reprodukce známých písní 
- rytmické hádanky, říkadla 
- pozná operu, operetu, 
muzikál 
- seznámí se s významnými 
hudebními skladateli 
- umí využít Orfeovy hudební 
nástroje 
- rozliší hudební nástroje 
historické i současné 

 
- intonační cvičení 
- hlasová výchova 
- lidové a umělé písně 
- opera ( árie, dueta…) 
- populární hudba 
- rytmické hádanky 
- pěvecké dovednosti 
- hlasová hygiena 
- dvojhlasý zpěv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- reprodukce známých písní 
- písňová forma 
- rytmické hádanky,hry 
- elektronické nástroje 
- dynamika, tempo 
- Orfeovy nástroje 
- předehra ( mezihra, dohra) 
 
 
 

 
Čj – říkadla, nové pojmy 
Ov – kulturní bohatství, 
tradice 
Vv – ilustrace písní, kontrast v 
barvách 
Tv – hudebně pohybové 
činnosti ( krok pochodový, 
polkový, valčíkový) 
Pv – výroba hud. Nástrojů 
Čj, Vv, D – historie hudby 
F - zvuky 
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Hudební výchova 
6. – 9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

3. Hudebně pohybová   
činnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Poslechové činnosti 
 
 

 

žák: 
- rozpozná některé z tanců 
různých stylových   období, 
zvolí vhodný typ prvků 
k poslouchané hudbě a na 
základě svých schopností a 
dovedností předvede 
pohybovou vazbu 
 
 
žák: 
- orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité výrazové 
prostředky, k hudebnímu dílu 
přistupuje jako k logicky 
uzavřenému celku 
- vyhledá souvislosti mezi 
hudbou a jinými druhy umění 
- zařadí slyšenou hudbu do 
stylového období a porovná ji 
z hlediska slohové a stylové 
příslušnosti 
- zařadí slyšenou hudbu do 
stylového období a porovná ji 
z hlediska slohové a stylové 
příslušnosti 
 

žák: 
- pokouší se o improvizaci  
- doprovodí hudbu pohybem   
( taktování) 
- využívá dřívějších poznatků 
– vlastní pohybové ztvárnění 
(pochod, valčík, polka, 
mazurka, moderní tance) 
- dramatizace písní 
 
žák: 
- seznámí se s počátky 
populární hudby, seznámí se 
s jejich autory 
- seznámí se s hudbou 20. 
století 
- seznámí se s poslechem  
skladeb z historických období 
 

 
- improvizace 
- hudební hry 
- tanec 
- hudba a pohyb, taktování 
 
 
 
 
 
 
- lidová a umělá píseň 
- hudební formy : opera, 
opereta, muzikál 
- poslech vybraných skladeb 
- hudební nástroje a jejich 
zařazení v orchestru 
- hudební předěly v hudbě 
- dějiny hudby 
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3.4.8.5. Výtvarná výchova – I. období 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální 
poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - 
umění a kulturu. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování 
světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. Výtvarná výchova pracuje s 
vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným 
nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. V etapě základního 
vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - 
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a 
uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, 
fantazii. K jejich realizaci nabízí vizuálně obrazné prostředky nejen 
tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění. 

 pracuje samostatně i v týmu a váží si práce své i druhých 

 seznámí se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných 
pomůcek  

 ve všech tematických okruzích dodržuje zásady bezpečnosti při 
práci.  

Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na prvním stupni do tří  
tématických okruhů - Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování 
subjektivity, Ověřování komunikačních účinků. Výuka výtvarné výchovy 
probíhá v 1. a 2. ročníku jednu vyučovací hodinu týdně, v 3. ročníku 
pak dvě vyučovací hodiny týdně. 

 

3.4.8.6. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 řeší výtvarné práce v menších skupinách, je odpovědný vůči 
kolektivu  

 naslouchá druhým, vhodně reaguje, zapojí se do diskuse, obhájí 
svůj názor 

 získané komunikativní dovednosti využije ke kvalitní spolupráci 

II. Kompetence k řešení problémů 

 vnímá problémové situace, pochopí problém, promyslí řešení 
problému 

 využije získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 
variant řešení problému, zda použije temperové nebo vodové 
barvy apod., neodradí ho případný nezdar 

 problém řeší s pomocí učitele nebo sám, volí vhodné způsoby 
řešení 

 činí uvážlivá rozhodnutí, je zodpovědný za svá rozhodnutí 
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III. Kompetence k učení 

 prakticky využije nabyté zkušenosti při práci s barvami, pastely 
aj., 

 pracuje danými způsoby učení, využije vhodné metody a 
strategie         

 získá nové informace v průběhu vyučovacího procesu, s pomocí 
učitele, tyto informace třídí  

 rozezná obecně užívané termíny, znaky a symboly, správně je 
použije 

 pozoruje, experimentuje, nové poznatky vnímá všemi smysly  

IV. Kompetence občanské 

 respektuje přesvědčení druhých, naslouchá druhým lidem, 
seznámí se s kladnými i zápornými vnitřními hodnotami, pozná 
pravidla společenského chování  

 pozná a dodrží základní společenské normy (pozdrav, 
poděkování),  

 seznámí se se zásadami první pomoci, požádá o pomoc, podle 
pokynů použije ochranné prostředky, v krizových situacích se řídí 
a dbá pokynů dospělých 

 chápe základní ekologické souvislosti, seznámí se s pojmem 
životní prostředí, zná základní hygienické návyky 

 seznámí se s kulturními tradicemi, projeví pozitivní 
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, podílí 
se na dotváření prostředí, které ho obklopuje - výzdoba třídy, 
školy 

V. Kompetence sociální a personální 

 společnou prací v menších skupinkách si osvojí odpovědnost vůči 
kolektivu, podílí se společně s učitelem na pravidlech práce 
v týmu, raduje se z úspěchu svého i spolužáků 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, dodrží 
zdvořilostní návyky, toleruje slabší žáky, pomáhá spolužákům 

 přispěje k debatě třídy, překoná nesmělost a strach 

 hodnotí výsledky své výtvarné práce a přijme názory jiných, 

 vytvoří si představu o sobě samém, svým sebehodnocením si 
buduje zdravé sebevědomí 

VI. Kompetence pracovní 

 použije správné pomůcky a materiál, neničí je, aktivně pracuje 
pod vedením učitele, na svém místě udrží pořádek, dokončí 
zadanou práci 

 pracuje pečlivě a čistě, neničí práci jiných, při práci dodrží 
bezpečnost  

 pojmenuje různé pracovní profese, aktivně se podílí na dotváření 
prostředí, které ho obklopuje (výzdoba třídy, školy) svými 
výtvarnými pracemi 
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Výtvarná výchova 
1. - 3. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Rozvíjení smyslové 
citlivosti 

 

žák: 
- rozpoznává a pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty), 
porovnává je a třídí na 
základě odlišností 
vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 
- v tvorbě projevuje své 
vlastní životní zkušenosti, 
uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy a další 
prvky jejich kombinace 
- vyjadřuje rozdíly při 
vnímání událostí různými 
smysly, volí vhodné 
prostředky 
- zvládá základní dovednosti 
pro vlastní tvorbu 
- rozpoznává, pojmenovává a 
porovnává linie, barvy, tvary, 
objekty ve výsledcích tvorby 
vlastní, tvorby ostatních i na 
příkladech z běžného života 
(s dopomocí učitele) 

žák: 
- rozlišuje základní prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření – linie, tvar, 
objem, barva aj. a využívá 
je při vlastní tvorbě. 
- učí se základní prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření navzájem 
kombinovat  
- porovnává základní prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření na základě vztahů  
kontrasty, proporční vztahy  
- zná základní teorii barev, 
užívá ji při praktické práci 
(míchání barev, sytost, 
hustota, jejich vhodnost) 
- snaží se o jednoduché 
vyjádření jiných podnětů 
než zrakových, využívá tvar 
a barvu 
- k realizaci námětu využívá 
různé výtvarné techniky 

pokouší se uvědoměle (na 
základě pozorování) o 
realistické zobrazení 
lidského těla a jeho částí 
v klidu i v pohybu a o 
zobrazování různých 
přírodnin 
-při výtvarné práci dodržuje 
základní postupy používané 
výtvarné techniky 

 
- kreslení přírodnin – kreslení 
podle skutečnosti, vystižení 
tvaru a barvy 
- námětové kreslení na 
základě vlastních prožitků – 
pouštíme draky, práce na 
zahradě, zimní sporty aj. 
- malby podnícené 
vyprávěním, četbou, fantazie 
dítěte – kreslení podle 
představ 
- dětský příběh vyjádřený 
kresbou 
– kreslení podle představy, 
rozvíjení dětské fantazie 
- práce s přírodním 
materiálem – otisky listů 
- vytváření koláží – listy, 
semínka slunečnic, dýně 
- práce s textilním 
materiálem – koláže 
postaviček, loutek – práce 
podle představ, rozvíjení 
dětské fantazie  
- koláže a práce se slámou, 
kořením, luštěninami – 
vánoční ozdoby, velikonoční 
kraslice 
- výroba razítek z přírodních 
a nepřírodních materiálů 
(např. korek) a následná 
práce s nimi 
 

 
ČJ - čtení – ilustrace k 
pohádkám 
Prv - kresba ovoce, zeleniny, 
významná sváteční setkávání 
– Vánoce, Velikonoce 
M - geometrické tvary 
Tv - sporty 
Hv - ilustrace písniček 
Pv - modelování – sladění 
barev 
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Výtvarná výchova 
1. - 3. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uplatňování subjektivity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- interpretuje podle svých 
schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření, odlišné 
interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 
- v tvorbě projevuje své 
vlastní zkušenosti, uplatňuje 
přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich 
kombinace 
- uplatňuje vlastní 
zkušenosti, prožitky a 
fantazii při tvůrčích 
činnostech, je schopen 
výsledky své činnosti sdělit 
svým spolužákům 
 

- umí si pro výtvarnou práci 
připravit pracovní prostředí, 
volit vhodné pomůcky a 
udržovat čistotu a pořádek 
- při výtvarné práci dodržuje 
základní postupy používané 
výtvarné techniky 
 
žák: 
-rozlišuje různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření 
(umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, televize aj.), 
vnímá rozdíly mezi nimi 
- rozlišuje základní prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření – linie, tvar, 
objem, barva aj. a využívá 
je při vlastní tvorbě. 
- učí se základní prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření navzájem 
kombinovat  
- porovnává základní prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření na základě vztahů 
– kontrasty, proporce 

v souladu se svými 
schopnostmi uplatňuje při 
tvorbě svou osobitost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kreslení přírodnin – kreslení 
podle skutečnosti – 
předlohy, vystižení tvaru 
barvy – kresba, otisk, frotáž 
- dětský příběh vyjádřený 
kresbou 
- námětové kreslení na 
základě vlastních prožitků – 
co jsme viděli na vycházce, 
jak jsme prožívali sváteční 
chvíle, jak jsme prožili 
prázdniny aj. 
- kresby podnícené 
vyprávěním, četbou, písněmi 
- kreslení podle představy, 
rozvíjení dětské fantazie 
- vytváření koláží – listy, 
semínka slunečnic, dýně 
- práce s textilním 
materiálem – koláže 
postaviček, loutek – práce 
podle představ, rozvíjení 
dětské fantazie  
- koláže a práce se slámou, 
kořením, luštěninami – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJ - čtení – ilustrace k 
pohádkám 
Prv - kresba ovoce, zeleniny, 
významná sváteční setkávání 
– Vánoce, Velikonoce, práce 
na zahradě – střídání ročního 
období 
M - geometrické tvary 
Tv - sporty 
Hv - ilustrace písniček 
Pv - modelování – sladění 
barev 
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Výtvarná výchova 

1. - 3. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ověřování komunikačních 
účinků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- všímá si  výtvarné úpravy 
knih a rozdílů ve výtvarném 
projevu známých ilustrátorů 
- sleduje různá odvětví 
výtvarné tvorby – oděvní 
kultura, kultura bydlení, 
architektura, design a snaží 
se o jejich hodnocení 
- pokouší se jednoduše 
vyjadřovat hodnocení 
vlastního či jiného 
výtvarného díla 

učí se respektovat odlišná 
názor na výtvarné dílo 

vánoční ozdoby, velikonoční 
kraslice 
- výroba razítek z přírodních 
a nepřírodních materiálů 
(např. korek) a následná 
práce s nimi 
- prostorové činnosti 
s dostupnými stavebními 
prvky – papírové krabičky 
 
 
- vysvětlování výsledků 
tvorby podle svých 
schopností a zaměření – 
rozhovor o své práci 
- rozhovory a diskuze nad 
výtvarnými pracemi 
- komunikace se spolužáky, 
rodinou – vysvětlování 
výsledků tvorby 
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3.4.8.7. Výtvarná výchova - II. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět výtvarná výchova je vyučován v rámci vzdělávací oblasti 
Umění a kultura. 
Je součástí procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke společnosti a 
umění. Jeho základem jsou především tvůrčí činnosti – tvorba, vnímání 
a interpretace. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní 
vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. K jejich 
realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční, 
ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a obrazových 
médiích.  
Obsahem předmětu jsou takové činnosti, které umožňují žákovi 
rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání 
reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění 
vhodných prostředků pro její vyjádření. Dále jsou to činnosti, které 
vedou žáka k uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a 
interpretaci vizuálně obrazných vyjádření, a ty, které umožňují žákovi 
utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a 
hledání nových neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní 
tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 
Získané poznatky, dovednosti a schopnosti umožňují žákovi uplatnit 
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do 
procesu tvorby a komunikace. 
Ve všech ročnících je předmět vyučován povinně, ve 4. a 5. ročníku 
s dvouhodinovou týdenní dotací. 
Nejfrekventovanější vyučovací metodou je samostatná tvořivá činnost 
žáků. Její zadání je vybíráno tak, aby si žáci osvojovali různé techniky 
práce s rozličnými materiály. 
Při vybírání obsahu témat hrají velmi významnou úlohu 
mezipředmětové vztahy. 

 

3.4.8.8. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k učení 

 při tvorbě výtvarných prací zvolí vhodné postupy a výtvarné 
techniky 

 svou činnost organizuje sám nebo s pomocí učitele 

 experimentováním s různými materiály a technikami si rozvíjí 
schopnost tvořivosti  

 rozlišuje a používá základní termíny z oblasti výtvarné kultury a 
přiměřeně ke svým schopnostem je propojí 
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II. Kompetence k řešení problémů 

 učí se volit vhodné způsoby řešení témat a námětů v souladu se 
svými individuálními schopnostmi a úrovní tvořivosti  

 k řešení výtvarného problému využije získané vědomosti a 
dovednosti, předchozí zkušenosti, logický úsudek i fantazii 
vzhledem ke svým možnostem 

 problémové situace řeší sám, s pomocí učitele i spolužáků 

III. Kompetence komunikativní  

 vhodně a přiměřeně zformuluje své požadavky 

 při diskuzi nad výtvarnými díly vyslechne názory druhých, 
respektuje je a přiměřeně na ně reaguje v souladu se svými 
schopnosti. 

 výtvarné prostředky použije jako způsob komunikace s okolním 
světem  

IV. Kompetence sociální a personální 

 při vytváření prací pracuje v různých skupinách, respektuje a 
dodržuje pravidla skupinové práce a pozitivně ovlivní kvalitu 
společné práce v rámci svých možností 

 v rámci svých možností hodnotí výsledky své práce i práce jiných, 
přijímá odlišné názory 

 v případě potřeby požádá o pomoc a také pomoc poskytne dle 
svých možností. 

V. Kompetence občanské 

 přiměřeně svým individuálním a věkovým schopnostem 
respektuje přesvědčení a názory ostatních 

 při skupinové práci spolupracuje se spolužáky, respektuje jejich 
odlišnosti 

 poznává výtvarnou kulturu a tradice svého národa i národů 
jiných, uvědomí si jejich odlišnosti a hovoří o nich 

VI. Kompetence pracovní 

 bezpečně použije různé nástroje a materiály, dodržuje vymezená 
pravidla 

 zvládne jednoduché pracovní postupy užívané při běžných 
výtvarných činnostech 

 přiměřeně udrží čistotu a pořádek při tvořivé práci 

 svou výtvarnou činností se podle svých schopností zapojí do 
estetizace okolního prostředí 
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Výtvarná výchova 
4. - 5.ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Rozvíjení smyslové 
citlivosti 

 

 

žák: 
- při vlastních tvůrčích 
činnostech pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy) a porovnává 
je na základě vztahů 
(kontrasty, proporční vztahy 
aj.) 
- 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 
- 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 
- uplatňuje základní 
dovednosti pro vlastní 
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 
záměr 
- rozlišuje, porovnává, třídí 
a pojmenovává linie, barvy,  

žák: 
- rozlišuje základní prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
- linie, tvar, objem, barva aj. 
a využívá je při vlastní 
tvorbě. 
- základní prvky vizuálně 
obrazného vyjádření 
navzájem kombinuje podle 
úrovně svého vývoje  
- porovnává základní prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
na základě vztahů - 
kontrasty, proporční vztahy 
aj.  
- zná základní teorii barev, 
užívá ji při praktické práci 
(míchání barev, sytost, 
hustota, jejich vhodnost) 
- při pokusech o jednoduché 
vyjádření jiných podnětů než 
zrakových, využívá tvar a 
barvu 
- k realizaci námětu využívá 
různé výtvarné techniky 
- uvědoměle (na základě 
pozorování) s ohledem na 
úroveň svého rozvoje 
realisticky zobrazuje lidské 
tělo a jeho částí v klidu i 
v pohybu a  různé přírodniny 
v ploše i prostoru 
 

 
užití prvků vizuálně 
obrazného vyjádření – linie, 
tvary, objemy, barevné kvality 
– volný výtvarný projev 
doplňovaný pozorováním 
skutečnosti 

- jednoduché vztahy textur 
(podobnost, kontrast, rytmus) 
jejich kombinace a proměny – 
řešení úkolů dekorativního 
charakteru v ploše 
- uspořádání objektů do celků 
na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného 
postavení – výtvarné vyjádření 
kontrastu forem a pozadí 
- reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání  ostatními 
smysly - vizuální vyjádření 
podnětů hmatových, 
sluchových, čichových či 
chuťových – abstraktní a 
pocitové vyjadřování 
- smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, 
reklama – malířství, sochařství, 
architektura,  design, oděvní 
kultura, kultura bydlení , 
výtvarná úprava knih…  

 

 
Př –  Lidské tělo – proporce 
Pv - Udržování pořádku na 
pracovním místě,  
základní pracovní návyky při 
práci s různými materiály 
Hv – vyjadřování sluchových 
vjemů pomoci vizuálního 
vyjadřování 
Inf - vytváření jednoduchých 
děl s využitím PC 

 



 

291 
 

Výtvarná výchova 
4. - 5.ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uplatňování subjektivity 
 

tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a 
vztahy (kontrasty – velikost, 
barevný kontrast), uplatňuje 
je podle svých schopností při 
vlastní tvorbě, při vnímání 
tvorby ostatních i umělecké 
produkce i na příkladech z 
běžného života (s dopomocí 
učitele) 

 
žák: 
- v přístupu k realitě, tvorbě 
a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření 
uplatňuje osobitost svého 
vnímání; pro vyjádření 
nových i neobvyklých pocitů 
a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky 
(včetně prostředků a 
postupů současného 
výtvarného umění) 
- porovnává různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 
-při tvorbě vychází ze svých 
zrakových, hmatových i 
sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a 
fantazie 
 

- při výtvarné práci dodržuje 
základní postupy používané 
výtvarné techniky 
- pro výtvarnou práci si  
připravuje pracovní 
prostředí, volí vhodné 
pomůcky a udržuje čistotu a 
pořádek 
 
 
 
žák: 
- rozlišuje různé interpretace 
vizuálně obrazného 
vyjádření (umělecká 
výtvarná tvorba, fotografie, 
film, televize aj.), vnímá 
rozdíly mezi nimi 
- v souladu se svými 
schopnostmi uplatňuje při 
tvorbě svou osobitost 
- pro vyjádření svého záměru 
svobodně volí prostředky a 
postupy výtvarné tvorby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, pohyb 
těla – vyjádření dějového 
celku se vztahem 
k prostředí, zpřesňování 
vyjádření proporcí lidské 
postavy a hlavy  
- typy vizuálně obrazných 
vyjádření – rozlišování, 
výběr a uplatnění – hračky, 
ilustrace, volná malba,  
socha, animovaný film, 
comics, fotografie, 
elektronický obraz, reklama  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vl –  umění v historii 
- umění v Evropě – jiné kultury 
Čj - seznamování se 
s ilustrátory dětských knih 
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Výtvarná výchova 

4. - 5.ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ověřování komunikačních 
účinků  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
žák: 
- nalézá a do komunikace 
v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral 
či upravil 
- při tvorbě se vědomě 
zaměřuje na projevení 
vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu 
vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy 
- vyjádří (slovně, 
mimoslovně, graficky) pocit 
z vnímání tvůrčí činnosti 
vlastní, ostatních i 
uměleckého díla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- pozoruje výtvarnou 
úpravu knih a rozdíly ve 
výtvarném projevu 
známých ilustrátorů 
- sleduje různá odvětví 
výtvarné tvorby – oděvní 
kultura, kultura bydlení, 
architektura, design a snaží 
se o jejich hodnocení 
- jednoduše vyjadřuje 
hodnocení vlastního či 
jiného výtvarného díla 
- učí se respektovat odlišný 
názor na výtvarné dílo 

- přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání 
(vizuální, statické, 
dynamické), hledisko jejich  
motivace  - fantazie, 
skutečnost – pozorování 
výtvarných děl 
 
 
- komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření – 
vysvětlování výsledků tvorby 
podle svých schopností a 
zaměření – rozhovor o své 
práci 
- proměny komunikačního 
obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i 
děl výtvarného umění – 
rozhovory a diskuze nad 
výtvarnými pracemi 
- utváření osobního 
postoje v komunikaci jeho 
zdůvodňování – odlišné 
interpretace děl (vlastních i 
přejatých) v rámci skupin, 
v nichž se žák pohybuje, 
porovnání s vlastní 
interpretací 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vl –  umění v historii 
- umění v Evropě – jiné kultury 
Čj - vyjadřování vlastních 
myšlenek a názorů 
Inf - využití výpočetní 
techniky pro získávání 
poznatků o výtvarné kultuře 
a tvorbě 
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3.4.8.9. Výtvarná výchova – III. období 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Výtvarná výchova je založena na dvou základních prvcích: 
výtvarném projevu, který jako svébytná činnost a univerzální řeč tvoří 
neopominutelnou součást kulturního vývoje lidského jedince a celého 
lidského rodu 
na výtvarné kultuře, která od počátků stále výrazněji prostupuje 
všechny vrstvy a součásti lidské kultury. 
Na nezastupitelnosti výtvarného projevu v životě společnosti, 
osobitosti vyjádření jedince a na jejich vzájemných vztazích je založeno 
specifické a nezastupitelné místo výtvarné výchovy ve výchově a 
vzdělání. Vzájemný vztah mezi rozvíjením výtvarného projevu a 
zprostředkováním kulturních hodnot určuje dynamiku a rozpětí 
předmětu v jeho individuální a sociální doméně.  
Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na 
vizuální vnímání, obraznost‚ vyjadřování a komunikaci. Univerzálnost 
„řeči obrazů" je spojena s rozvojem obecné i specifické - výtvarně 
estetické - smyslové i citové senzibility, výtvarného myšlení a 
osobitého vyjadřování. 
Plněním specifických cílů přispívá výtvarná výchova k rozvoji a 
formování citlivé, celistvé, otevřené lidské bytosti, schopné 
uvědomovat si sebe sama ve světě. 
Napomáhá k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů 
a citlivému vnímání názorů druhých. Tím přispívá k výchově 
sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, 
sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské duchovní kultury. 
Odkrýváním podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým 
vyjadřováním rozvíjí výtvarná výchova specifickou i obecnou 
představivost, fantazii a kreativitu. 
Základním rysem koncepce předmětu je propojování smyslových, 
citových a myšlenkových složek psychiky žáka se schopností hlubokého 
prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mnohotvárném 
vnějším i vnitřním světě. Propojováním obrazného a verbálního 
vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá  vnitřní jednotě 
osobnosti . 
Druhý stupeň využívá odborné učebny výtvarné výchovy a  učebnu 
výpočetní techniky. Pracuje se taktéž mimo budovu školy (práce 
v plenéru) nebo v keramické dílně, která je umístěna v prostorách 
mateřské školy. Práce s projekty a projektovými bloky i práce ve 
skupinách je střídána s individuální činností. Každý programový celek 
je zhodnocen vyučujícím i samotnými žáky. Ti se zamýšlejí nad 
motivační a emocionální hodnotou jejich práce. 
Ve všech ročnících je předmět vyučován povinně. Pro 6. a 7. ročník 
jsou v rozvrhu vyčleněny 2 hodiny a pro 8. a 9. ročník 1 hodina týdně. 
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Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů 
vzdělávání - skupinová, samostatná a kolektivní práce nebo 
krátkodobé projekty. 

 

I. Kompetence k učení 

 při teoreticky zaměřených hodinách si žák vytváří takové učební 
materiály, aby je mohl dále využívat pro své vlastní učení 

 při své tvorbě poznává vlastní pokroky a při konečném výstupu si 
dokáže zpětně uvědomit problémy související s realizací 

 sám si zorganizuje vlastní činnost 

II. Kompetence k řešení problémů 

 vyhledává dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení 
problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a 
pomůcek 

 při zadání úkolu rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější 
způsob řešení 

 volí různé postupy u zadaného úkolu 

III. Kompetence komunikativní 

 při práci ve skupině vyjadřuje svůj názor, vhodnou formou ho 
obhajuje a toleruje názor druhých 

 získává dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými 
formami (pomocí technických prostředků, výtvarnými 
prostředky) 

 dodržuje etiku komunikace (naslouchání a respektování 
originálních i nezdařených názorů) 

IV. Kompetence sociální a personální 

 respektuje pravidla při práci v týmu, dodržuje je a svou pracovní 
činností kladně ovlivňuje kvalitu práce 

 zažívá sebedůvěru a při nezdarech vyhledá pomoc 

V. Kompetence občanské 

 při propagaci školních akcí vytváří plakáty a upoutávky, kterými 
prezentuje školu 

 respektuje názor druhých 

 prezentuje výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

 přijímá občanskou podporu při vytváření propagačních materiálů 
pro obec 

VI. Kompetence pracovní 

 u samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon, jeho 
dokončení a dodržení vymezených pravidel  

 vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

 při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla 

 využívá správným způsobům materiály, nástroje a vybavení 

 dodržuje dohodnutou kvalitu a postupy 
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Výtvarná výchova 
6. - 9.ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Rozvíjení smyslové 
citlivosti 

žák: 
- vybírá, vytváří a 
pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich 
vztahů 
- uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků 
- variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých výsledků 
- využívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenávání 
vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných 
ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 
- rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a 
v rovině sociálně utvářeného 
i symbolického obsahu 
- rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině 
subjektivného účinku a 
v rovině sociálně utvářeného 
i symbolického obsahu 

žák: 
- rozlišuje základní prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
- linie, tvar, objem, barva aj. 
a využívá je při vlastní tvorbě. 
- základní prvky vizuálně 
obrazného vyjádření 
navzájem kombinuje podle 
úrovně svého vývoje  
- porovnává základní prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
na základě vztahů 
- rozlišuje linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné 
kvality 
- využívá různých textur 
k vyjádření vlastních 
zkušeností  
- uspořádává objekty do 
celků v ploše, objemu, 
prostoru a v časového průběhu 
- vyjadřuje vztahy, pohyb a 
proměny uvnitř a mezi objekty 
- využívá statické i 
dynamické vyjádření 
- uplatňuje vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly 
- vědomě vnímá a uplatňuje 
podněty při vlastní tvorbě 
- kombinuje reflexe ostatních 
uměleckých druhů 
 

 
- linie, tvary, objemy, světlo, 

barva 
- textura 
- podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické proměny, 
struktura 
- plastické, prostorové a 
časové vyjádření dané 
skutečnosti 
- fotografie, film, reklama, 
tiskoviny 
- televize, elektronická média 

 
Př - tělo, ruka, organismy, 
kalendář přírody, flóra, fauna 
M - bludiště, mandaly, 
perspektiva, geometrické 
útvary 
Inf - PC, počítačová grafika, 
média, počítačové pirátství, 
etika 
Hv - hudba klasická i 
moderní 
Ov, Lv, Aj, Nj - vánoční zvyky 
a tradice 
Lv - ilustrace, pověsti 
D - slohy, město 
Tk, Jč - historie písma 
Ov, Rv - společenství, volba 
povolání, mezilidské vztahy, 
prevence sociálně 
patologických jevů, rodiče a 
děti, typy temperamentu 
Z, Př - krajina 
F - pohyb 
Ch - struktura látek 
Z - mapy a orientace v nich 



 

296 
 

Výtvarná výchova 
6. - 9.ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
2. Uplatňování subjektivity 

 
 
 
 
žák: 
- užívá prostředky pro 
zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vtazích 
- využívá k tvorbě některé 
metody uplatňované 
v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 
- porovnává na konkrétních 
příkladech různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření 
- vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, 
společenské a kulturní 
podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

- vybírá a kombinuje 
základní umělecké techniky 
ve vlastní tvorbě  
 
žák: 
- nalézá vhodné prostředky 
pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad, fantazie, představ a 
osobních zkušeností 
- zvládá správné vyjádření 
proporcí 
- kombinuje v ploše 
- rozlišuje a porovnává 
hodnocení výsledků tvůrčích 
činností vlastní i ostatních 
- vybírá a třídí dostupné 
informace 
- tvořivě pracuje s nimi 
- rozlišuje pojem 
podstatného a okrajového 
sdělení 
- uvědoměle přistupuje 
k vizuálně obrazným 
vyjádřením 
- vnímá jejich hledisko – 
vizuální, haptické, statické, 
dynamické, fantazijní, 
symbolické, racionálně 
konstruktivní a expresní 
- vysvětluje vlastní tvůrčí 
záměr vnímání 
 

 
 
 
 
 
- manipulace s objekty 
- pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru – proporce, vztah 
k prostoru 
- tělo a prostor, klid, pohyb a 
proměna, harmonie, forma a 
kontrast 
- prarodiče, sourozenci, 
kamarádi a spolužáci 
- akční tvar malby a kresby 
- uspořádání prostorou, 
celku a vyjádření proměn 
- hračky, objekty, ilustrace 
textů 
- volná malba, skulptura, 
plastika 
- animovaný film, komiks 
- fotografie, elektronický 
obraz 
- reklama 
- rozvíjení elementárního 
chápání odlišnosti 
uměleckého vyjadřování 
skutečnosti 
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Výtvarná výchova 

6. - 9.ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
3.Ověřování komunikačních 
účinků 

 
 
 
 
 
žák: 
- vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření 
- porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících 
i běžně užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření 
- interpretuje umělecká 
vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti a minulosti 
- vychází při tom ze svých 
znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 
- ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích 
- nalézá vhodnou formu pro 
jejich prezentaci 

- prezentuje se před 
spolužáky 
- vnímá rozdíly v jednotlivých 
pracích 
 
žák: 
- zdůvodňuje svůj postoj ke 
vzniku vlastní tvorby 
- vysvětluje důvody vzniku 
odlišností samostatně 
vytvořených a přejatých 
obrazných vyjádření 
- nalézá kritéria jejich 
hodnocení 
- utváří a uplatňuje 
komunikační obsah 
- vysvětluje a obhajuje 
výsledky své tvorby 
- učí se respektovat názory 
jiných 
- svá díla prezentuje ve 
veřejném prostoru 
- vnímá a porovnává výsledky 
běžné i umělecké produkce, 
slovně vyjadřuje své postřehy 
a pocity 
- srovnává a posuzuje 
historické souvislosti 
s vlastními životními 
zkušenostmi 
 

 
 
 
 
 
 
- komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření - 
vysvětlování výsledků tvorby 
podle svých schopností a 
zaměření - rozhovor o své 
práci 
- proměny komunikačního 
obsahu - záměry tvorby a 
proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i 
děl výtvarného umění – 
rozhovory a diskuze nad 
výtvarnými pracemi 
- utváření osobního postoje 
v komunikaci jeho 
zdůvodňování - odlišné 
interpretace děl (vlastních i 
přejatých) v rámci skupin, 
v nichž se žák pohybuje, 
porovnání s vlastní interpretací 
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3.4.9. Člověk a zdraví 

 

3.4.9.1. Výchova ke zdraví 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Výchova ke zdraví tvoří důležitou součást vzdělávání žáků. Svým 
pojetím a obsahem umožňuje lepší porozumění základním potřebám 
zdravého vývoje člověka, osvojení poznatků prevence a tak u žáků 
vytváří předpoklady pro odpovídající postavení zdraví v jejich žebříčku 
hodnot. Přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví – poznatky, 
činnosti a chování, které budou aplikovat ve svém životě. Žáci se 
seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i 
mimořádných situacích. Cílem této výuky je, aby žáci uměli osvojené 
dovednosti uplatňovat ve vztahu k vlastní osobě i k jiným lidem. Aby 
chápali veškeré změny spojené s dospíváním a správně na ně 
reagovali. Důraz je kladen především na praktické dovednosti.Tento 
předmět se vyučuje v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací. Vyučuje se 
v odborné učebně přírodopisu, v běžných třídách,  počítačové učebně. 

 

3.4.9.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 sděluje své názory, poznatky, prezentuje výsledky své práce s 
důrazem na písemné vyjadřování 

 diskutuje o svých problémech, respektuje názory druhých a 
přesvědčí ostatní o správnosti svých názorů 

 využije informační a komunikační prostředky pro zpracování 
informací 

II. Kompetence k řešení problému  

 upozorní na zdravotní nebo společenský problém, řeší ho a 
vyvozuje závěry 

 najde více možností  řešení problému  

 hledá příčiny problémů, nezdar ho neodradí 

III. Kompetence k učení 

 vyhledá vhodné metody učení 

 pracuje s odbornou literaturou, samostatně hledá informace 

 rozezná a použije odborné termíny 

 poznatky získané sledováním dokumentárních filmů a 
využíváním výukových počítačových programů použije v dalším 
učení a praxi 

IV. Kompetence občanské 

 vysvětlí nutnost ochrany životního prostředí 
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 diskutuje  k ekologickým problémům a globálním problémům 
lidstva 

 rozhodne se zodpovědně podle dané situace, poskytne pomoc 

 zhodnotí možnosti ochrany zdraví člověka 

V. Kompetence sociální a personální 

 spolupracuje ve dvojicích nebo větších skupinách 

 hodnotí  výsledky své práce a srovná je s výsledky ostatních 

 poskytne základní první pomoc  

VI. Kompetence pracovní 

 určitými praktickými činnostmi si utvoří pracovní návyky a kázeň 

 aktivně se zapojí do projektů ochrany zdraví člověka  

 prakticky se seznámí se zásadami první pomoci 

 dodrží zásady bezpečnosti a hygieny práce 
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Výchova ke zdraví 
8. - 9.ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
-  respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi vrstevníky a 
partnery a pozitivní 
komunikací a kooperací 
přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším 
společenství ( v rodině, 
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 
 
 
 
 
 
 
  

žák: 
- chápe pojem osobnost a 
význam rozvoje různých kvalit 
osobnosti 
- uvědomuje si, co a do jaké 
míry lze při utváření 
osobnosti měnit 
- snaží se o konkrétní 
ovlivnění některé své 
negativní stránky osobnosti 
- uvědomuje si, že nekritické 
odmítání  názorů dospělých 
nebo únik od problému 
situaci neřeší, ale spíše ji 
zhoršuje 
- rozpozná, v jakých 
společenských vztazích je 
osobně začleněn a jaké 
sociální role pro něj z toho 
vyplývají 
- vysvětlí význam 
společenských norem, vše 
doloží na příkladech 
- na příkladech správně rozliší 
projevy pozitivního i 
negativního vlivu na chování 
  

 
- vztahy ve dvojici  
( kamarádství, přátelství, 
láska, partnerské vztahy, 
manželství a rodičovství ) 
- vztahy a pravidla soužití 
v prostředí komunity ( rodina, 
škola, vrstevnická skupina, 
obec, spolek ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ov – vztahy mezi lidmi, 
kolektiv 
Dě – formy soužití mezi lidmi 
Ze – soužití lidí ve světě 
ovlivňované náboženstvím a 
tradicemi 
Čj – literární díla o lásce a 
přátelství 
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Výchova ke zdraví 
8. - 9.ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Změny v životě člověka a 
jejich reflexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zdravý způsob života a 
péče o zdraví 
 
 
 

žák: 
- 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 
- optimálně reaguje na 
fyziologické změny v období 
dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 
- v souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou a životními 
cíli mladých lidí přijímá 
odpovědnost za bezpečné 
sexuální chování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- dává do souvislosti složení 
stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních 
nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 
 

žák: 
- uvádí činitelé, kteří ovlivňují 
tělesné, duševní, citové a 
sociální proměny člověka  
- na příkladech rozlišuje 
známky tělesné, duševní, 
citové a sociální zralosti 
člověka 
- uvede příklady, kdy se 
nejčastěji setkáváme 
s projevy charakterových 
nedostatků 
-uvědomuje si, co a do jaké 
míry lze při utváření 
osobnosti měnit 
- chápe důležitost a příčiny 
změn člověka v období 
puberty 
-  pochopí význam a rizika 
antikoncepce 
- umí kriticky zhodnotit 
pořady v médiích, která vždy 
neukazují přátelství, lásku a 
rodičovství ve správné 
podobě 
 
žák: 
- uvede základní složky 
potravin a orientuje se 
v jejich významu pro 
organismus 
 

 
- dětství, puberta, dospívání  
(tělesné, duševní a 
společenské změny  
- sexuální dospívání a 
reprodukční zdraví  
(předčasná sexuální 
zkušenost, těhotenství a 
rodičovství mladistvých, 
poruchy pohlavní identity ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- výživa a zdraví – zásady 
zdravého stravování, vliv 
životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví, 
poruchy příjmu potravy 
 

 
Ov – partnerství, rodičovství 
Tv – zdravý vývoj člověka, 
tělesné cvičení jako prevence 
Ze – těhotenství mladistvých 
v některých státech, zákazy 
interupce ( Polsko ) – vliv 
náboženství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch – výživa, detergenty, 
hnojiva apod. 
Př – anatomie a fyziologie 
Ze – země ohrožené 
nebezpečnými chorobami, 
země původu potravin 
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Výchova ke zdraví 
8. - 9.ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sestaví jídelníček pro 
rodinné stravování, umí 
doporučit poměr základních 
živin a řídí se při sestavování 
doporučenými pravidly 
- umí zhodnotit reklamu 
z hlediska výživy podporující 
zdraví s pomocí učitele 
- umí se orientovat při 
nákupu potravin – datum 
výroby, záruka, 
neporušenost, E aj. 
- uplatňuje základní pravidla 
společenského chování při 
stolování 
- dbá o pravidelnou tělesnou 
a intimní hygienu a uvědomí 
si zdravotní důsledky jejich 
zanedbávání 
- uplatňuje ve vlastním 
denním režimu zásady, které 
přispívají k zachování a 
upevňování zdraví 
- orientuje  se v základních 
příčinách nemocí a vhodným 
chováním omezí působení 
negativních faktorů, které 
přispívají ke vzniku 
civilizačních chorob 
 

- tělesná a duševní hygiena – 
zásady osobní, intimní a 
duševní hygieny, otužování, 
význam pohybu pro zdraví 
- režim dne  
- ochrana před přenosnými i 
jinými chorobami, úrazy - 
bezpečné způsoby chování, 
přenosné nemoci, preventivní 
a lékařská péče, odpovědné 
chování v situacích úrazu a 
život ohrožujících stavů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tv – význam pohybu pro 
zdraví 
Ov –preventivní a lékařská 
péče 
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Výchova ke zdraví 
8. - 9.ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

4. Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- samostatně využívá 
osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonání únavy 
a předcházení stresovým 
situacím - dává do souvislosti 
zdravotní a psychsociální 
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 ní, v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 
- vyhodnotí na základě svých 
znalostí  a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt a uplatňuje 
osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 
- projevu odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc 
  

žák: 
- respektuje skutečnost, že 
léky proti bolestem, na spaní, 
na uklidnění a léky 
předepsané jiné osobě nesmí 
užívat bez doporučení lékaře 
a souhlasu rodičů 
- uvědomuje si rizika 
zneužívání návykových látek 
- chápe možné nebezpečí 
působení náboženských sekt 
a snaží se jejich působení 
bránit za pomocí  školy, 
rodičů 
- rozpoznává situace 
ohrožující jeho bezpečnost 
- používá v situacích ohrožení 
osobního bezpečí účinné 
způsoby chování 
- uplatňuje pravidla 
bezpečnosti při pohybových 
aktivitách , v podmínkách 
silničního provozu, při pobytu 
v přírodě, na výletech a jinde 
- umí poskytnout první pomoc 
při stavech ohrožujících zdraví 
- zná odborná pracoviště, na 
která se může s důvěrou  
obrátit 
 
 

 
- stres a jeho vztah ke zdraví - 
relaxační techniky 
k překonání únavy a stresu 
- civilizační choroby - 
zdravotní rizika, preventivní a 
lékařská péče 
- auto-destruktivní závislosti - 
zneužívání návykových látek, 
práce s počítačem 
- skryté formy a stupně 
individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální 
kriminalita – šikana, sexuální 
zneužívání, komunikace se 
službami odborné pomoci 
- bezpečné chování – 
komunikace s vrstevníky a 
neznámými lidmi 
- dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
- manipulační reklama a 
informace 
- ochrana člověka za 
mimořádných situací – živelné 
pohromy, terorismus 
 
 
 
 
 
  

 
Př – ochrana zdraví 
Tv – zdravý pohyb 
Inf - internet 
Ov – šikana, média, civilizační 
choroby, trestní právo 
Ze – státy pěstující drogy 
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Výchova ke zdraví 
8. - 9.ročník/5 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

5. Hodnota a podpora  zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Osobnostní a sociální 
rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- usiluje v rámci svých 
možností a zkušenosti o 
aktivní podporu zdraví 
- vyjádři vlastní názor 
k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i 
v nejbližším okolí 
 
žák: 
- vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním, sociálním zdravím 
a vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 
- dovede posoudit  různé 
způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za 
vlastní zdraví i zdraví druhých 
a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví 
 

žák: 
- zná základní lidské potřeby 
- umí vyjmenovat složky 
zdraví a jejich interakce 
orientuje se v programech 
podpory zdraví 
 
 
 
 
žák: 
- rozpozná různé vztahy mezi 
lidmi 
- uplatňuje zdravé a 
vyrovnané sebepojetí 
- zvládá jednotlivé cvičení 
sebereflexe 
- sebekontrolu,sebeovládání a 
zvládání problémových situací 
- užívá určité prostředky 
k zvládání stresu 
snaží se o naslouchání , 
přijímání názoru druhého a 
hodnocení postojů při řešení 
problému v mezilidských 
vztazích 
 

 
- celostní pojetí člověka ve 
zdraví a nemoci 
- podpora zdraví a její formy 
- podpora zdraví v komunitě 
 
 
 
 
 
 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a   
sebeorganizace činnosti a 
chování 
- psychohygiena 
- mezilidské 
vztahy,komunikace a 
kooperace 
- morální rozvoj 
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3.4.9.3. Tělesná výchova - I. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Je realizována 2 hodiny týdně v každém ročníku na 1. stupni  
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tématické okruhy: 

 Činnosti ovlivňující zdraví 

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 

 Činnosti podporující pohybové učení 
V tělesné výchově si žáci osvojují nové pohybové dovednosti, ovládají 
a využívají různé sportovní náčiní a nářadí, seznamují se s návody pro 
pohybovou aktivitu ve všech odvětvích sportovní činnosti. Žáci cvičí 
v tělocvičně, na hřišti, ve sportovní hale, ve volné přírodě. 
Úvod hodiny je vždy zahájen nástupem, zahřáním v rušné části, 
rozcvičkou ,za nimi následuje hlavní část hodiny, kde se žáci věnují 
danému typu sportování. Na závěr probíhá uklidnění. Žáci cvičí ve 
vhodném cvičebním úboru a učitel využívá všeho dostupného nářadí a 
náčiní. 

 

3.4.9.4. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 při jednoduchých týmových pohybových aktivitách a soutěžích 
spolupracuje 

 reaguje na základní povely, pokyny a signály 

 zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich 
varianty 

 naslouchá ostatním  
 

II. Kompetence k řešení problému 

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích 

 upozorní na problémy v souvislosti s nesportovním chováním 

 pozná nevhodné sportovní oblečení a obuv, prostředí a 
nevhodné sportovní nářadí a náčiní 

 získá sebedůvěru v činnostech, které ovládá 
 

III. Kompetence k učení 

 žák cvičí podle základního tělocvičného názvosloví 

 měří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 
výsledky, hodnotí je 

 účastní se různých sportovních aktivit a mimoškolních akcí 

 učí se nové dovednosti a schopnosti 
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IV. Kompetence občanská 

 spojí svou pohybovou činnost se zdravím 

 podle svých individuálních možností zlepší svou zdatnost 

 hodnotí svá cvičení, je tolerantní 
 

V. Kompetence sociální a personální 

 žák jedná v duchu fair-play, dodržuje pravidla 

 respektuje opačné pohlaví 

 zvládne pohybové činnosti ve skupině 

 ve skupině spolupracuje a umožní každému jedinci zažít úspěch 
 

VI. Kompetence pracovní 

 dodrží hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech 

 cvičí ve vhodném sportovním úboru 

 použije jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 
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Tělesná výchova 
1.- 3. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 

žák: 
- spojuje pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 
- 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                            
- dodržuje základní zásady 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech a má osvojeny 
základní hygienické návyky 
při pohybových aktivitách 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve 
skupině, usiluje o jejich 
zlepšení  
- zvládá podle pokynů 
přípravu na pohybovou 
činnost 

žák: 
- si uvědomuje, že vhodný 
pohyb pomáhá ke zdravému 
růstu jedince, rozvoji srdce, 
kostí, svalů, plic, aj.                                                
- ví, že by se měl aktivně 
pohybovat a snaží se o to                             
- zná základní nevhodné 
činnosti vedoucí k ohrožení 
jeho zdraví                                             
- soustředí se na správné 
provádění cviků a snaží se o 
jejich zlepšení                                                    
- umí ošetřit drobná poranění 
a přivolat pomoc                                      
- dbá na svou bezpečnost                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
žák:  
- aktivně si osvojuje pojmy 
reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti 
a její organizaci 

- dovede z osvojených cviků 
připravit krátké sestavy a 
zacvičit je předvedení 
jednoduchého tanečního 
kroku s hudbou (přísunný, 
poskočný krok, cval) 

 
- význam pohybu pro zdraví – 
pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu                                                                                                         
- příprava organismu před 
pohybovou činností, uklidnění 
po zátěži, napínací a 
protahovací cvičení                                                       
- zdravotně zaměřené činnosti,  
správné držení těla, průpravná, 
kondiční cvičení, zdravotní 
cvičení, strečinková cvičení, 
dechová cvičení aj. 
- rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti a koordinace pohybu                                                                                                                                         
- hygiena při Tv, hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity                                                                                               
- bezpečnost při pohybových 
činnostech 
 
 
- správné provádění cviků pod 
vedením učitele 
- základy gymnastiky, 
průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti  
 

 
Př- člověk a zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HV - lidové písně, tanec, 
rytmizace 
Dramatická výchova     
 Prv - dopravní prostředky, 
silniční provoz, značky    
 Vv - vyjádření pohybu, kolo 
M - převody jednotek, měření 
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Tělesná výchova 
1.-.3. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

  - dodržuje zásady 
bezpečnosti při pohybových  
činnostech 
- předvede v souladu  se 
svými individuálními 
schopnostmi pády, kotoul 
vpřed, vzad, přeskok, chůzi 
po kladině – lavičce bez 
dopomoci, šplh o tyči 
s přírazem s úkolem vyšplhat 
co nejvýše až do 3 m, 
spouštění ručkováním, 
vybrané cvičení s náčiním, 
průvlek švédskou bednou, 2-
3 díly                                                                
- zvládá základní techniku 
skoku do dálky, porovnává 
měřením své výkony                                             
- připravuje start běhu, 
vydává povel pro start                           
- zvládá konkrétní hry se 
zjednodušenými pravidly,  
- zúčastňuje se všech herních 
činností                                                                   
- dodržuje v utkáních základní 
role a hráčské funkce 
- ovládá základní plavecké 
dovednosti, jeden plavecký 
způsob, prvky sebezáchrany a 
dopomoci tonoucímu 
- zvládá jízdu na kole a 
chování v silničním provozu 
- chová se k přírodě ohleduplně 

- rytmické a kondiční formy,  
zdravotně pohybové i kulturně 
estetické funkce pohybu 
s hudebním a rytmickým 
doprovodem 
- základy atletiky, rychlý běh, 
vytrvalostní běh, skok do dálky 
z místa, s rozběhem, hod 
míčkem bez rozběhu, herní 
činnosti jednotlivce, 
spolupráce ve hře, průpravné 
hry, utkání dle zjednodušených 
pravidel minisportu                                                        
- kurz plavání                                                      
- turistika a pobyt v přírodě, 
přesun do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při 
přesunu, překonání přírodní 
překážky,chůze v terénu             
- ochrana životního prostředí  
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Tělesná výchova 

1.-.3. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
Základní plavecký výcvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Činnosti podporující 
pohybové učení 
 

 
 
 
 
žák: 
- adaptuje se na vodní 
prostředí 
- dodržuje hygienu plavání 
- zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
základní plavecké dovednosti 
- zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou 
techniku, prvky sebezáchrany 
a bezpečnosti 
- zdokonaluje základní 
pohybové dovednosti podle 
svých pohybových možností a 
schopností  
- uplatňuje hygienické a 
bezpečnostní zásady  
- reaguje na pokyny k 
provádění vlastní pohybové 
činnosti 
- adaptace na vodní prostředí 
- získává důvěru v učitele 
plavání 
 
 
žák: 
- jedná v duchu fair play a 
dodržuje pravidla her, 
soutěží, pozná a označí 
zjevné přestupky proti 

- cestuje ve veřejných 
dopravních prostředcích a ví, 
jak se má chovat 
 
žák: 
- zná zásady hygieny a 
bezpečnosti při plavání a 
dovede je uplatňovat 
- uvědomuje si, že 
nejnebezpečnější je plavání v 
neznáme vodě a přeceňování 
vlastních sil 
- zvládá jeden plavecký styl 
- dovede reagovat na 
překážku v cestě plavce 
- dovede správně reagovat v 
krizové situaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- vysvětlí základní 
zjednodušená pravidla 
některých míčových her  
- zvládá míčové hry: vybíjená, 

 
 
 
 
 
- základní hygiena při 
plaveckém výcviku 
- zásady bezpečnosti při 
plavání a pohybu v areálu 
bazénu 
- nebezpečí při plavání ve 
volné vodě 
- přivolání pomoci v krizové 
situaci 
- průpravná cvičení na suchu 
- průpravná cvičení pro 
seznámení s vodou, pro 
orientaci ve vodě 
- průpravná cvičení pro 
osvojení plaveckých 
dovedností 
- splývání 
- dýchání do vody 
- šlapání vody 
- pády a skoky do vody 
- změny směru plavání 
- tažení předmětů 
- jeden plavecký způsob 
 
 
 
- základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 
smluvené povely a signály 
- základní organizace prostoru 

 
 
 
 
 
Př – člověk, dýchací soustava, 
zdraví 
Hv – rytmizace 
Vv – vyjádření pohybu 
Z - orientace 
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pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje, respektuje při 
pohybových činnostech 
opačné pohlaví 
- užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované 
tělocvičné názvosloví, cvičí 
podle jednoduchého 
nákresu, podle popisu cvičení                        
- zorganizuje nenáročné 
pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni třídy 
- změří základní pohybové 
výkony a porovnává je 
s předchozími výsledky   
- reaguje na základní pokyny 
a povely k osvojované 
činnosti - projevuje kladný 
postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám - 
zvládá základní způsoby 
lokomoce a prostorovou 
orientaci podle individuálních 
předpokladů 

mini košíková, mini fotbal, 
florbalu 
- používá k vysvětlování 
základní tělocvičné 
názvosloví 
- zúčastňuje se aktivně všech 
pohybových činností 
- spolupracuje aktivně při 
sportovních soutěžích i hrách 
v rámci hodin tělesné 
výchovy 
- dokáže změřit délku skoku, 
délku hodu i čas běhu a 
zaznamenat tyto údaje 
- sleduje sportovní život 
v obci, škole, třídě 
- naplňuje olympijské 
myšlenky, čestně soupeří, 
pomáhá handicapovaným 
- dodržuje taktiku hry 

a činnosti ve známém 
prostředí  
- zásady chování fair play  
- pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových 
činností, her, závodů a soutěží  
-  měření a posuzování 
pohybových dovedností, 
měření výkonů 
- základní pohybové testy  
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3.4.9.5. Tělesná výchova - II. období 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Je realizována 2 hodiny týdně v každém ročníku na 1. stupni  
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tématické okruhy: 

 Činnosti ovlivňující zdraví 

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 

 Činnosti podporující pohybové učení 
V tělesné výchově nacházejí žáci prostor k osvojení nových 
pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního 
náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou aktivitu ve všech 
odvětvích sportovní činnosti. Žáci cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve 
sportovní hale, ve volné přírodě. 
Na začátku každé hodiny je nástup, rušná část, rozcvička ,hlavní část 
hodiny,kde se věnují danému typu sportování. Na závěr probíhá 
zklidnění. Žáci cvičí ve vhodném cvičebním úboru a učitel využívá 
všeho dostupného nářadí a náčiní. 

 

3.4.9.6. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k učení 

 žák cvičí podle základního tělocvičného názvosloví 

 měří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 

 na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti nebo výsledky 

 účastní se různých sportovních aktivit a akcí 

II. Kompetence k řešení problému 

 ve sportovním prostředí uplatní zásady bezpečného chování a 
přiměřeně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním 

 pozná nevhodné sportovní prostředí a nevhodné sportovní 
nářadí a náčiní 

 získá sebedůvěru v činnostech, které ovládá 

III. Kompetence komunikativní 

 při jednoduchých týmových pohybových aktivitách a soutěžích 
spolupracuje 

 reaguje na základní povely a pokyny a sám je i vydává 

 zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich 
varianty 

 naslouchá ostatním a ocení  aktivitu druhých 

IV. Kompetence sociální a personální 

 žák jedná v duchu fair-play, dodrž pravidla 

 respektuje opačné pohlaví 
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 zvládne pohybové činnosti ve skupině 

 ve skupině spolupracuje a umožní každému jedinci zažít úspěch 

V. Kompetence občanská 

 spojí svou pohybovou činnost se zdravím 

 podle svých možností zlepší svou zdatnost 

 hodnotí svá cvičení, je ohleduplný a taktní 

VI. Kompetence pracovní 

 dodrží hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech 

 cvičí ve vhodném sportovním úboru 

 použije jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 
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Tělesná výchova 
4. - 5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 
 

žák: 
- podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu, uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a 
vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
- zařazuje do pohybového 
režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 
- uplatňuje pravidla hygieny 
a bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí;adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 
- chápe význam tělesné 
zdatnosti pro zdraví a 
začleňuje pohyb do denního 
režimu 
- uplatňuje hygienické a 
bezpečnostní zásady pro 
provádění zdravotně vhodné 
a bezpečné pohybové 
činnosti 
 
žák: 
- zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojené pohybové 
dovednosti;vytváří varianty 
osvojených pohybových her 
- jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka 

žák: 
- uvědomuje si, že vhodný 
pohyb pomáhá ke zdravému 
růstu, rozvoji srdce, kostí, 
svalů, plic, aj. 
- uvědomuje si různé funkce 
pohybu a využívá je za 
pomoci učitele a rodičů 
v denním režimu 
- ví, že by se měl aktivně 
pohybovat a snaží se o to 
- zná základní nevhodné 
činnosti, které ohrožují jeho 
zdraví 
- dovede prožívat cvičení a 
soustředit se na správné a 
přesné provedení pohybu 
- umí ošetřit drobná 
poranění a přivolat pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- snaží se pro pohybovou hru 
vytvořit s pomocí nové náčiní 
- zvládá základní pojmy a 
cviky aktivně 
- snaží se o přesné provedení  
gymnastických pohybů  

 
- význam pohybu pro zdraví-
pohybový režim žáků 
- příprava organismu před a 
po zátěží, protahovací 
cvičení 
- zdravotně zaměřené 
činnosti-správné držení těla 
průpravná, kompenzační, 
relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
- rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, 
síly,pohyblivosti, koordinace 
pohybu 
- hygiena pohybových 
činností a cvičebního 
prostředí, vhodné oblečení a 
obutí pro pohybové aktivity 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
- základy gymnastiky-
průpravná cvičení,akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 
- rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti-cvičení s 

 
Př -  člověk,zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hv -  lidové písně 
M -  převody jednotek 
Vv -  kolo 
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Tělesná výchova 
4. - 5.ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 
- zařazuje do pohybového 
režimu korektivní cvičení v 
souvislosti s vlastním 
svalovým oslabením 
- zdokonaluje základní 
pohybové dovednosti podle 
svých pohybových možností 
a schopností 
- zlepšuje svou tělesnou 
kondici, pohybový projev a 
správné držení těla - zvládá 
podle pokynu základní 
přípravu organismu před 
pohybovou činností i 
uklidnění organismu po 
ukončení činnosti a umí 
využívat cviky na odstranění 
únavy 

- umí kotoul vpřed, vzad i s 
obměnami, stoj na rukou s 
dopomocí 
- provede roznožku a skrčku 
přes nářadí odpovídající 
výšky 
- tancuje několik lidových 
tanců, valčíkový a polkový 
krok 
- nestydí se při tanci se 
žákem opačného pohlaví 
- chápe význam běhu pro 
rozvoj zdatnosti 
- zvládá základní techniku 
skoku do dálky a do výšky 
- měří a zapisuje výkony 
v osvojovaných disciplinách 
- upravuje doskočiště 
- připravuje start běhu 
-  vydává povely pro start 
- zvládá konkrétní hry se 
zjednodušenými pravidly 
- zúčastňuje se všech herních 
činností 
- zaznamenává výsledky 
utkání 
- využívá elementární herní 
činnosti jednotlivce 
v kombinacích i v utkáních 
- dodržuje v utkáních 
základní role a hráčské 
funkce 
- zvládá základy jízdy na kole 
a chování v silničním provozu  
- chová se ohleduplně k 
přírodě  

hudbou nebo rytmickým 
doprovodem, jednoduché 
tance 
- průpravné úpoly-přetahy a 
přetlaky 
- základy atletiky, rychlý běh, 
vytrvalý běh, skok do dálky 
nebo do výšky, hod míčkem 
- základy sportovních her, 
manipulace s míčem, pálkou 
či jiným herním náčiním, 
herní činnosti jednotlivce, 
spolupráce ve hře, 
průpravné hry, utkání podle 
zjednodušených pravidel 
minisportu 
- turistika a pobyt v přírodě, 
přesun do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při 
přesunu, chůze v terénu, 
ochrana přírody 
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Tělesná výchova 
4. - 5.ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
3.Činnosti podporující 
pohybové učení 

 
 
 
 
žák: 
- 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 
- užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované 
tělocvičné názvosloví;cvičí 
podle jednoduchého 
nákresu, podle popisu 
cvičení 
- zorganizuje nenáročné 
pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni třídy 
- změří základní pohybové 
výkony a porovnává je 
s předchozími výsledky 
- orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcí 
ve škole i v místě 
bydliště;samostatně získá 
potřebné informace 
- reaguje na pokyny k 
provádění vlastní pohybové 
činnosti 
- dodržuje pravidla her a 
jedná v duchu fair play 

- cestuje ve veřejných 
dopravních prostředcích a ví 
jak se má chovat 
 
žák: 
- vysvětluje základní 
zjednodušená pravidla 
některých míčových her  
- zvládá míčové hry: vybíjená, 
minikošíková,minifotbal,florball 
- používá k vysvětlování 
tělocvičné názvosloví 
- zúčastňuje se aktivně všech 
pohybových činností 
- spolupracuje aktivně při 
sportovních soutěžích i hrách 
v rámci hodin tělesné výchovy 
- dokáže změřit délku skoku, 
délku hodu i čas běhu a 
zaznamenat tyto údaje 
- sleduje sportovní život v obci, 
škole, třídě 
- naplňuje olympijské 
myšlenky,čestně 
soupeří,pomáhá 
handicapovaným 
- dodržuje taktiku hry 

 
 
 
 
 
- základní tělocvičné 
názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, 
signály 
- základní organizace 
prostoru a činností ve 
známém prostředí 
- zásady chování a jednání 
v duchu fair play, olympijské 
ideály a symboly 
- pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových 
činností her, závodů a 
soutěží 
- měření a posuzování 
pohybových dovedností, 
měření výkonů, základní 
pohybové testy 
- zdroje informací o 
pohybových činnostech 

 
 
 
 
 
Besedy o olympiádách 
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3.4.9.7. Tělesná výchova – III. období 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Tělesná výchova zaujímá specifické postavení. Prostřednictvím 
tělesných cvičení navozuje mimořádné, v běžném životě většinou 
neobvyklé a náročné situace. Cílem je poznání vlastních pohybových 
možností a zájmů, poznání účinku konkrétních pohybových činností na 
tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 
Vyučovací úsilí učitele a učební činnosti žáků v tělesné výchově směřují 
k tomu, aby si žáci osvojili nové pohybové dovednosti, orientovali se 
v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví, zvládali 
základy organizace, hygienické a bezpečnostní zásady při pohybových 
činnostech. Tělesná výchova se vyučuje na druhém stupni v 6. 7. 8. a 9. 
ročníku s dvouhodinovou dotací. Tělesná výchova probíhá v odborných 
učebnách (tělocvična a sportovní hala ). 
Obsah předmětu je vyučován v tematických blocích. 

 Činnosti ovlivňující zdraví 

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 Činnosti podporující pohybové učení 
 

3.4.9.8. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k učení 

 správně  použije odbornou terminologii, volí vhodné způsoby a 
metody učení 

 měří základní pohybové výkony a porovná je s ostatními 
spolužáky 

 sleduje vývoj vlastní tělesné zdatnosti a zapojí se do různých 
sportovních aktivit podle svých možností 

II. Kompetence k řešení problémů 

 řeší  problémy při ovládnutí cviku, sportovního prvku a nachází 
tréninkové cesty k jejich odstranění, pomáhá druhým 

 zvládne taktiku při herních činnostech 

 pozná nevhodné sportovní prostředí, sportovní nářadí a náčiní 

 podle svých možností řeší  problémové situace 

III. Kompetence komunikativní 

 přijímá pokyny  vedoucího družstva, reaguje na povely a sám je 
dává 

 ovládá taktiku hry v družstvu i při herních činnostech 

 pořizuje záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a 
prezentuje  tyto materiály svým spoluhráčům 

 

IV. Kompetence sociální a personální 
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 dodrží pravidla a jedná v duchu fair-play 

 vysvětlí myšlenky olympijského hnutí 

 formuluje své názory, vyslechne i názory a zkušenosti spoluhráčů 

 přijme vhodnější názor, případně uzná chybu 
 

V. Kompetence občanské 

 seznámí se se škodlivostí používání drog a jiných látek škodlivých 
pro zdraví 

 poskytne první pomoc při úrazech lehčího charakteru 

 hodnotí svá cvičení a porovná je s ostatními 

 je ohleduplný k zdravotně postiženým nebo jinak 
znevýhodněným spolužákům 

 

VI. Kompetence pracovní 

 dodrží přesná pravidla ve sportu 

 zpracuje zadané úkoly a prezentuje je v praxi 

 dodrží pravidla bezpečnosti při sportu 

 použije vhodný sportovní úbor 
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Tělesná výchova 
6. - 9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1.Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 

žák: 
- aktivně vstupuje o 
organizace svého 
pohybového režimu,některé 
pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním 
účelem 
- usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti: z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 
- samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí 
ji ve shodě s hlavní činností-
zátěžovými svaly 
- odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako  neslučitelné 
se sportovní etikou a zdravím 
upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 
- uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v méně 
známem prostředí 
sportovišť,silničního 
provozu,předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost 
 
žák: 
- zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěží, při 
rekreačních činnostech 
 

žák: 
- uvědomuje si nutnost 
pohybu pro zdravý rozvoj  
- využívá některé pohybové 
aktivity, které nabízí škola 
- zvládá základní způsoby 
rozvoje pohybových 
předpokladů a dovede je 
samostatně využívat 
- dovede základní cviky a 
sestavy pro různé účely a 
využívá je v denním režimu 
- dovede se připravit pro 
různou pohybovou činnost 
- vytváří vhodné prostředí pro 
cvičení nebo relaxaci a 
využívá hudebního 
doprovodu 
- zvládá poskytnout první 
pomoc zraněnému v různém 
prostředí a za jakýchkoliv 
klimatických podmínek 
- odmítá škodlivé látky o 
kterých je přesvědčen, že 
nepatří ke sportovním 
aktivitám 
 
 
žák: 
- uvědomuje si význam 
pohybových her pro 
navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů 
- snaží se o fair play jednání, 
při hrách, má radost ze hry 
 

 
- význam pohybu pro zdraví 
- zdravotně orientovaná 
zdatnost 
- prevence a korekce 
jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 
- hygiena bezpečnost při 
pohybových činnostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pohybové hry s různým 
zaměřením,netradiční 
pohybové hry a aktivity 
- gymnastika –akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí 

 
Př - člověk,zdraví 
Vkz – ochrana člověka 
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Tělesná výchova 
6. - 9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 

- posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti,označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny 
 
 

ne z prohry jiného 
- osvojí si několik her, dovede 
je zorganizovat a samostatně 
řídit 
- uvědomuje si, že ne každá 
hra je vhodná pro určitý věk, 
počet hráčů a prostředí 
- aktivně si osvojuje 
gymnastické pojmy  
- akrobacie: kotouly-vpřed, 
vzad, stoj na hlavě, přemet 
stranou, přeskoky-roznožka 
přes kozu, náskok na bednu, 
hrazda-výmyk, 
- dovede si uvědomit 
sebeobranné činnosti-
přetahy, přetlaky, pády 
- uvědomuje si význam 
atletiky jako vhodné průpravy 
pro jiné sporty 
- organizuje jednoduché 
soutěže a dokáže změřit a 
zapsat potřebné výkony 
- dokáže používat jednoduché 
startovní povely 
- zvládá jednoduché atletické 
disciplíny-sprint, 60m, 
vytrvalostní běh, skok daleký, 
vysoký, hod míčkem a vrh 
koulí 
- rozumí základním herním 
systémům, herním 
kombinacím a herním 
činnostem jednotlivce 

- estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem,základy 
rytmické gymnastiky 
- úpoly –základy sebeobrany 
- atletika,běhy ,skoky ,hody a 
vrhy 
- sportovní hry – vybíjená, 
košíková, přehazovaná 
florbal, kopaná 

Hv - lidové písně 
M - převody jednotek 
Jč – synonyma 
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Tělesná výchova 
6. - 9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
3.Činnosti podporující 
pohybové učení 

 
 
 
 
žák: 
- užívá osvojené názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 
- naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky -čestné 
soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochrana 
přírody při sportu 
- dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje 
ji 
- rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího i diváka, 
organizátora 
- sleduje určené prvky 
pohybové činnosti, eviduje je 
a vyhodnotí 
-zorganizuje samostatně i 
v týmu jednoduché turnaje, 
závody, 
 

- rozumí základním pravidlům, 
ovládá základní rozhodování 
při hře 
 
žák: 
- umí vysvětlit základní 
názvosloví 
- vysvětluje základní 
zjednodušena herní pravidla  
- popisuje sportovní výzbroj a 
výstroj k jednotlivým 
sportovním disciplínám 
-naplňuje olympijské 
myšlenky 
-zajímá se o historii sportu 
- umí pomáhat 
handicapovaným kamarádům 
-dokáže se orientovat 
v přírodě, kterou nedevastuje 
- uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka i 
organizátora 
-sleduje pohybové činnosti, 
eviduje je a vyhodnotí 

 
 
 
 
 
- komunikace v Tv-názvosloví, 
signály, gesta, základy 
grafického zápisu, vzájemná 
komunikace a spolupráce 
- organizace prostoru a 
pohybových činností 
- sportovní výzbroj, výstroj 
-historie a současnost sportu 

 
 
 
 
 
Dě - historie sportu 
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3.4.10. Člověk a svět práce 

3.4.10.1. Pracovní činnosti – I. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vzdělávací oblast člověk a svět práce zahrnuje nejen manuální činnost, ale i 
činnost rozvíjející klíčové kompetence, které vedou žáky k získávání souboru 
vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech 
lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení 
komunikačních, motorických a tvořivých schopností. Vede žáky k pozitivnímu 
vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků 
k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v pozdějším životě a 
integraci ve společnosti. 

 
Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. 
Seznamují se s různými materiály, funkcemi, a využitím vhodných pomůcek a 
nářadí. Ve všech tematických okruzích jsou žáci vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti při práci. 
Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na prvním stupni na 4 tematické okruhy: 

 práce s drobným materiálem 

 práce montážní a demontážní 

 pěstitelské práce 

 příprava pokrmů 
Výuka pracovní výchovy probíhá ve všech ročnících I. období v časové dotaci 
1 hodiny týdně v kmenových třídách nebo v odborových učebnách. 

 

3.4.10.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence komunikativní 

 své názory a myšlenky vyjádří výstižně, předvádí výsledky své práce 

 naslouchá druhým, vhodně reaguje, zapojí se do diskuze, obhájí svůj 
názor 

 získané komunikativní dovednosti využije ke kvalitní spolupráci 

II. Kompetence k řešení problémů 

 vnímá problémové situace, pochopí problém, promyslí řešení 
problému 

 využije získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem 

 problém řeší s pomocí učitele nebo sám, volí vhodné způsoby řešení 

 ověří prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 
aplikuje při řešení obdobných úkolů 

 činí uvážlivá rozhodnutí, uvědomí si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

III. Kompetence k učení 

 pracuje pod vedením učitele, dle svých schopností se zapojí do 
mimoškolní činnosti, pracuje danými způsoby, využije vhodné metody 
a strategie 
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 v průběhu vyučovacího procesu získává nové informace, s pomocí 
učitele tyto informace třídí, využije jednoduchých syntéz k propojení 
informací z různých oborů 

 rozeznává obecně užívané termíny,  správně je použije, uvádí věci do 
jednoduchých souvislostí 

 pozoruje, experimentuje, nové poznatky vnímá všemi smysly, podle 
návodu provede jednoduchá řešení, pracuje sám i v malé skupině, 
získané poznatky  porovná s ostatními spolužáky 

 pracuje pečlivě a samostatně, hodnotí svou práci, posoudí vlastní 
pokrok 

IV. Kompetence občanské 

 respektuje přesvědčení druhých, naslouchá druhým lidem, seznámí se 
s kladnými  i zápornými vnitřními hodnotami, pozná pravidla 
společenského chování, přijme hodnocení své práce 

 chápe a dodrží základní společenské normy,  plní své školní povinnosti, 
respektuje autoritu učitele, udrží pořádek na svém místě 

 seznámí se se zásadami první pomoci, požádá o pomoc, podle pokynů 
použije ochranné prostředky, v krizových situacích se řídí a dbá pokynů 
dospělých 

 seznámí se s pojmem životního prostředí, pozná pravidla správného 
chování v přírodě, třídí odpad, zná základní hygienické návyky 

V. Kompetence sociální a personální 

 spolupracuje ve skupině, podílí se společně se spolužáky na pravidlech 
práce v týmu, raduje se z úspěchu svého i spolužáků 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, dodrží zdvořilostní 
návyky, rozliší autoritu kamarádů od autority učitele, toleruje slabší 
žáky, pomůže spolužákům 

 přispěje k debatě třídy, překoná nesmělost a strach, přijme názory 
druhých 

 vytváří představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru, 
ústně hodnotí svou práci i chování 

 
 
 

VI. Kompetence pracovní 

 použije správné pomůcky a materiál, neničí je, aktivně pracuje pod 
vedením učitele na svém místě udrží pořádek, dokončí  zadanou práci 
podle svých možností 

 pracuje pečlivě a čistě, neničí práci jiných, při práci dodrží bezpečnost 
práce 

 pojmenuje různé pracovní profese, aktivně se pod vedením učitele 
zapojí do různých  projektových činností 

 rozliší různé druhy informační a komunikační techniky, účastní se 
prezentace svých prací, je motivován pochvalou 

 úsporným hospodařením s přírodními zdroji, majetkem a pomůckami 
přispívá k šetrnosti 
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Pracovní činnosti 
1. - 3.ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1.Práce s drobným 
   materiálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Konstrukční činnosti 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních 
materiálů 
- pracuje podle slovního 
návodu a předlohy 
- zvládá základní manuální 
dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a 
pomůckami; vytváří 
jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 
- pracuje podle slovního 
návodu a předlohy 
 
 
 
žák: 
-zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 
- zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 
 
 
 
 

žák : 
-udržuje pořádek a čistotu na 
pracovním místě 
-rozlišuje přírodniny 
 a lidské výtvory 
- ovládá jednoduché 
pracovní nástroje 
-zvládá práci s modelovací 
  hmotou 
-volí vhodný pracovní 
materiál pro daný výrobek 
- obkresluje podle daného 
tvaru 
-překládá,rýhuje, stříhá,   
 vystřihuje,trhá,vytrhává, 
slepuje a polepuje papír                  
 
 
 
žák : 
-zvládá jednoduché 
 pracovní operace a postupy  
- montáž a demontáž 
 stavebnic plošných a 
 prostorových 
-uplatňuje vlastní zkušenosti 
a fantazii 
 
 
 

 
-pracuje s přírodním 
materiálem  
-pracuje s modelovací 
hmotou,    
-pracuje s papírem, 
kartonem  
 a textilem  
-vytváří užitkové a dekorační  
předměty, výrobky k ročním  
obdobím , lidovým zvykům  
a tradicím 
 -pracuje s jednoduchými 
 pracovními  pomůckami, 
(lepidlo, nůžky), osvojuje si 
správné dovednosti  a 
návyky 
při používání nástrojů 
  
 
-sestavuje a rozkládá 
jednoduché konstrukční  
modely 
-vytváří prostorové 
kompozice 
ze stavebnicových  prvků 
-pracuje s návodem,  
 předlohou, jednoduchým 
 náčrtem,  
-sestavuje jednoduché  
 modely z konstrukčních  
 stavebnic se spojovacími  
 prvky  

 
Čj –čtení-pohádkové postavy 
Prv – vycházky do přírody, 
přírodniny,střídání ročních 
období, sváteční setkávání   
M  – geometrické tvary  
Hv-ztvárnění písniček    
Vv – sladění barev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj-čtení 
Prv  – vycházka okolo silnic, 
dopravní výchova, vycházka 
obcí –domy 
M –geometrické tvary 
Tv-sporty,hřiště 
Hv-písně k tématu 
Vv-sladění barev 
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Pracovní činnosti 
1. - 3.ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

3.Pěstitelské práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Příprava pokrmů 

žák: 
-provádí pozorování přírody,  
zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování  
- pečuje o nenáročné rostliny 
- provádí pozorování přírody 
v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho 
výsledky 
- pečuje o nenáročné rostliny 
 
žák: 
-připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 
-chová se vhodně při 
stolování 
- upraví stůl pro jednoduché 
stolování 
- chová se vhodně při 
stolování 

žák : 
-ověřuje podmínky života 
rostlin-pokusy (setí,sázení) 
-ošetřuje pokojové  rostliny  
-seznamuje se zásadami 
bezpečné práce s rostlinami 
 
 
 
 
 
žák : 
-rozpoznává nádobí a 
nástroje ve výbavě kuchyně 
-vybírá vhodné suroviny pro 
přípravu jednoduchého 
pokrmu 
-dodržuje základní 
hygienické návyky 
-aplikuje v praxi základy 
prostírání,úpravy stolu pro 
denní stolování 
-aplikuje správné  
společenské chování u stolu 
 

 
-pozoruje klíčivost a růst 
rostlin   
-ošetřuje pokojové rostliny 
zaléváním 
- uvědomuje si  podmínky 
 pro pěstování rostlin 
 
 
 
 
 
- prostírá nádobí a příbory 
 pro běžné denní stolování 
-dodržuje základní pravidla 
slušného chování u jídla 
-zásady zdravé výživy 

 
Čj-čtení články  o rostlinách 
Prv – vycházka k zahrádkám 
a k polím M-
geometrickétvary 
Hv-písně o stromech, 
květinách a rostlinách 
Vv-barvy přírody 
 
 
 
 
Čj-čtení-vypravování,slovní 
zásoba 
Prv-správná výživa,řemesla  
a povolání 
Tv-důležitost pohybu-výdej 
energie 
Vv-kresba jídel,rodinných 
událostí 
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3.4.10.3. Pracovní činnosti – II. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vzdělávací oblast Pracovní výchova je realizována  v kmenových třídách, 
odborných učebnách nebo v okolí školy. Výuka probíhá na 1. stupni v časové 
dotaci jedné  hodiny týdně v I. i II. období. Po celou dobu je výuka cíleně 
zaměřena na praktické pracovní dovednosti a návyky. Vychází z konkrétních 
životních situací, v nichž žák přichází do kontaktu s lidskou činností a 
technikou v jejich rozmanitých podobách a souvislostech. Ve vzdělávání je 
nezbytnou složkou pro zaměření uplatnění člověka v dalším životě.  
Obsah vzdělávací oblasti je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

 Práce s drobným materiálem 

 Konstrukční činnosti  

 Pěstitelské práce 

 Příprava pokrmů 
Tyto okruhy jsou pro výuku pracovní výchovy na 1. stupni povinné. 

 

3.4.10.4. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k učení 

 přistoupí zodpovědně a uvědoměle k plnění úkolů 

 na výuku se připraví plánovitě a systematicky 

 rozezná a správně pojmenuje pracovní pomůcky, materiály a pracovní 
postupy  

II. Kompetence k řešení problémů 

 pro vyřešení problému najde správné řešení samostatně nebo s 
pomocí 

 diskutuje o problému, do diskuse vnese vlastní názor, použije  
sebekontrolu 

 do nových problémů vloží zkušenosti z předchozích řešení  

III. Kompetence komunikativní 

 v komunikaci ve skupině použije správné formulace sdělení, dodrží 
základy společenského chování 

 svůj názor se nebojí sdělit a názory druhých respektuje 

 vlastní práci vhodným způsobem obhájí a prezentuje ve škole i mimo 
ni 

IV. Kompetence sociální a personální 

 pracuje uvědoměle samostatně i ve skupinách 

 při práci ve skupině je k ostatním ohleduplný, ochotně pomůže slabším 
nebo zdravotně znevýhodněným 

 spolupodílí se na utváření příjemné atmosféry v pracovním prostředí  

V. Kompetence občanské 

 ve své práci je zodpovědný, cílevědomý a sebekritický 
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 správným zacházením s pracovními pomůckami a materiálem si 
uvědomí nutnost ochrany životního prostředí, správnost ekologického 
využívání druhotných surovin a třídění odpadu 

 dodrží pravidla bezpečného chování ve škole i mimo ni, ovládne 
pravidla první pomoci při poranění  a dokáže zajistit pomoc 

VI. Kompetence pracovní 

 pracuje s návodem, volí správné pracovní pomůcky, materiál a 
pracovní postup 

 při práci důsledně dodrží hygienické a bezpečnostní zásady  

 ve svých praktických dovednostech se stále zdokonaluje  
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Pracovní činnosti 
4. - 5. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

1. Práce s drobným 
materiálem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 
- využívá při svých 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 
- vytváří přiměřenými 
pracovními postupy různé 
výrobky z daného materiálu 
- využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem vlastní fantazii 
- volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému 
materiálu 
 

žák: 
- rozlišuje materiály podle 
jejich použití 
- pracuje s různými druhy 
materiálů (přírodniny, 
modelovací hmota, papír, 
karton, textil, fólie) 
- vybírá si pomůcky a 
nástroje podle druhu 
použitého materiálu 
- vytváří výrobky podle 
vlastní představivosti 
- samostatně zvládá 
jednoduché pracovní 
operace a postupy 
- organizuje si práci 
- zhotovuje výrobky podle 
daného tématu 
- ovládá jednoduché 
pracovní nástroje 
- vkládá do svých výrobků 
prvky lidových tradic 
- charakterizuje vybraná 
lidová řemesla 
- rozlišuje lidové tradice 
- je vždy připraven na hodinu  
- dodržuje hygienu a 
bezpečnost 
 

 
- práce s přírodninami 
- papír, karton, fólie, 
modelovací hmoty 
- funkce a využití pracovních 
pomůcek a nástrojů 
- jednoduché pracovní 
postupy a operace 
- postup při organizaci práce 
- lidové zvyky, tradice a 
řemesla 
- pravidla bezpečnosti práce 
a poskytnutí první pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čj – Texty s lidovými prvky 
         Pracovní postup 
         Popis výrobku 
Př – Rozmanitosti přírody 
         Člověk a technika 
Vl – Tradice v našem regionu 
         Národopisné oblasti ČR  
AJj– Zvyky v anglicky 
mluvících zemích 
Hv – Lidové písně 
         Koledy 
Vv – Barvy 
        Tvary 
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Pracovní činnosti 
4. - 5. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
2. Konstrukční činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- udržuje pořádek na 
pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při drobném 
poranění 
 
žák: 
- 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 
- provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 
- pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 
- udržuje pořádek na svém 
pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při drobném 
úrazu - užívá jednoduché 
pracovní nástroje a pomůcky 
 

 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- montuje a demontuje se 
značnou zručností  
- pracuje podle slovního 
návodu 
- zvládá práci podle předlohy 
nebo podle jednoduchého 
náčrtu 
- reaguje na slovní radu 
- dodržuje hygienu a 
bezpečnost práce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- plošné, prostorové a 
konstrukční stavebnice 
- sestavování modelů 
- návod k práci sdělený 
učitelem 
 - pravidla bezpečnosti práce 
a poskytnutí první pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – Popis předmětu 
        Články o práci lidí 
Př – Péče o zdraví 
         Člověk a technika 
Vl – Předměty denní potřeby 
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Pracovní činnosti 
4. - 5. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 
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3. Pěstitelské práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
-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 
- dodržuje zásady hygieny  a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu 
- dodržuje základní 
podmínky a užívá postupy 
pro pěstování vybraných 
rostlin 
- ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové i jiné 
rostliny a provádí pěstitelská 
pozorování 
- volí podle druhu 
pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a 
náčiní 
- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu na 
zahradě 
 
 

žák: 
- zasadí a vypěstuje ze 
semene jednoletou rostlinu 
- vede o svém pozorování 
záznam 
- rozlišuje rostliny na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, 
koření, zelenina) 
- zvládá pěstování 
pokojových rostlin ve třídě  
- rozlišuje rostliny léčivé a 
jedovaté 
- vysvětluje pojem droga 
- dodržuje hygienu a 
bezpečnost práce 
 
 
 
 
 
 

 
- základní podmínky pro 
pěstování rostlin 
- pěstování rostlin 
v místnosti, na zahradě, na 
poli 
- rostliny jedovaté a léčivé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čj – Články a básničky o 
rostlinách 
Př – Pozorování přírody 
         Třídění rostlin 
Hv – Písničky o rostlinách 
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Pracovní činnosti 
4. - 5. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo  Přesahy a vazby 

4. Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
- 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 
- uvede základní vybavení 
kuchyně 
- připraví samostatně 
jednoduchý pokrm 
- dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování při 
stolování 
- udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu v 
kuchyni - uplatňuje zásady 
správné výživy 

žák: 
- rozlišuje nástroje ve výbavě 
kuchyně a jejich určení 
- zná postup přípravy 
jednoduchého pokrmu 
- vybírá vhodné suroviny pro 
přípravu jednoduchého 
pokrmu 
- třídí potraviny podle 
způsobu skladování 
- zná a dodržuje pravidla 
stolování 
- upravuje stůl pro běžné 
stolování 
- ovládá pravidla 
společenského chování 
- dodržuje  hygienu a 
bezpečnost 

 
- základní vybavení kuchyně 
- výběr, nákup a skladování 
potravin 
- jednoduchá úprava stolu 
- pravidla stolování 
- zásady zdravé výživy 
- technika v kuchyni – 
historie a význam 
 

 
Čj – Články o rodině 
         Vyprávění  
Př – Životní podmínky  
         Lidské tělo 
Vl – Projevy kultury 
        Soužití lidí 
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3.4.10.5. Pracovní výchova – III. období 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Pracovní výchova je realizována v průběhu celého vzdělávání a je určena 
všem žákům. Cíleně se zaměřuje na praktické dovednosti a návyky. Pracovní 
výchova učí žáky pracovat s různými materiály, správně volit a používat 
vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci. Vede žáky k manuální zručnosti 
, rozvoji jemné motoriky rukou a radosti z vytvoření vlastního výrobku či 
výpěstku. Učí žáky plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti 
samostatně i v kolektivu, dodržovat pravidla společenského chování a 
spolupracovat. Vychovává žáky k vážení si lidské práce. Žáci jsou vedeni 
k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Předmět také přispívá 
k vytváření životní a profesní orientace. Pomáhá žákům v odpovědném 
rozhodování při volbě povolání.  
Škola má vypracováno 8 tematických okruhů pro 2. stupeň (Pěstitelské práce, 
chovatelství, Práce s technickými materiály, Svět práce, Příprava pokrmů, 
Práce s laboratorní technikou, Design a konstruování, Provoz a údržba 
domácnosti, Využití digitálních technologií). Podle materiálního vybavení a 
aprobace vyučujících v daném školním roce budou vybrány vždy v 6. ročníku 
dva tematické okruhy, ke kterým v 7. ročníku přibude tematický okruh Svět 
práce. 
Časová dotace v učebním plánu pro každý ročník na 2. stupni je jedna 
vyučovací hodina týdně. 
Výuka předmětu probíhá v odborné učebně pracovní výchovy, v běžných 
třídách, v odborných učebnách ( přírodopis, cvičná kuchyně, informatika ), na 
školním pozemku, v blízkém okolí školy nebo formou exkurzí a návštěv 
výstav.  

 

3.4.10.6. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

I. Kompetence k učení 

 vyhledá a třídí informace, pracuje s odbornou literaturou 

 pozná výhody pořizování náčrtů při různých činnostech 

 samostatně vybere a použije vhodné pracovní postupy  

 použije dříve získané informace, experimentuje a vyvozuje závěry pro 
praktické využití 

 hodnotí svou práci, diskutuje o příčinách neúspěchu 

II. Kompetence k řešení problémů 

 pozná pracovní problém, hledá správné řešení problému a ověří ho 
v praxi 

 utvoří si dovednost samostatného rozhodování 

 aplikuje osvědčené postupy na obdobné činnosti 

 diskusemi o nezdarech a chybách rozvíjí nutnost sebekontroly 

 seznámí se s možnostmi poradenství v oblasti volby profesní orientace 
a dalšího studia 

III. Kompetence komunikativní 
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 při skupinových pracích si rozvíjí komunikační schopnosti a základy 
společenského chování 

 vhodně diskutuje, respektuje názory jiných, argumentuje 

 prezentuje výsledky své práce (referáty, modelové situace, výrobky, 
výpěstky) 

 použije vhodnou terminologii pro danou pracovní činnost 

IV. Kompetence sociální a personální 

 spolupracuje ve dvojicích i větších skupinách 

 ve skupině pracuje odpovědně a ohleduplně, poskytne pomoc méně 
zručným  

 dodrží zásady bezpečnosti práce a odpovědnosti za své zdraví 

 hodnotí své výsledky a srovná je s výsledky ostatních 

V. Kompetence občanské 

 vytvoří si pozitivní vztah k práci prezentací výrobků (výpěstků )  

 pečuje o životní prostředí školy 

 poskytne první pomoc při poranění 

 je zodpovědný při mimořádné události 

 porovná pracovní tradice a zvyky našeho regionu se současnými 
možnostmi   

VI. Kompetence pracovní 

 respektuje hygienické a bezpečnostní zásady při práci 

 bezpečně a hospodárně použije různé materiály, nářadí, nástroje a 
zařízení 

 zvládne základní pracovní dovednosti a návyky v různých pracovních 
činnostech 

 využije praktické znalosti a dovednosti pro budoucí povolání 

 uvědomí si možnost seberealizace na trhu práce a tomu přizpůsobí  
svou další práci 

 účastní se sběrových akcí a projektů  
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Pracovní výchova 
6. - 9. ročník/1 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

1. Pěstitelské práce, 
chovatelství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žák: 
-volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování 
vybraných rostlin 
- pěstuje a užívá 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 
 

žák: 
- zná zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, dovede 
poskytnout první pomoc 
- pozná osivo a sadbu 
vybraných rostlin  
- volí vhodné pracovní 
nářadí, pomůcky a postupy 
při pěstování 
- rozezná základní druhy 
ovoce a zeleniny 
- vysvětlí význam zeleniny a 
ovoce v potravě 
- pozná vybrané okrasné rostliny 
- pěstuje a ošetřuje vybrané 
pokojové rostliny 
-dovede vysvětlit význam 
zeleně pro život na Zemi 
- uvede estetický význam 
okrasných rostlin 
- prokáže základní znalosti o 
léčivých rostlinách  
- rozlišuje mechanické, 
chemické a biologické 
způsoby ochrany rostlin 
- vyjmenuje a charakterizuje 
některé škůdce a choroby 
- pozná nejznámější plevelné  
rostliny 
- pečuje o prostředí školy 
- vysvětlí zásady chovu 
drobných zvířat  
- zná zásady bezpečného 
kontaktu se zvířaty, poskytne 
první pomoc při úrazu 

 
- bezpečnost a hygiena práce 
- půda a její zpracování 
- zelenina 
- okrasné rostliny  
- ovocné rostliny 
- léčivé rostliny, koření  
- choroby a škůdci rostlin  
- plevelné rostliny  
- ochrana rostlin  
- chovatelství  
- praktické činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze – zemědělství ČR  
Př – základní podmínky 
života, biologická ochrana 
rostlin 
Vkz – zdravá výživa, alergie 
Ch – kyselost a zásaditost, 
hnojiva a postřiky 
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Pracovní výchova 
6. - 9. ročník/2 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

2. Práce s technickými 
materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Příprava pokrmů 
 

žák: 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
žák: 
- používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně 
obsluhuje základní 
spotřebiče 

žák: 
- zná bezpečnostní a 
hygienické zásady při práci 
se dřevem, kovy a plasty, 
poskytne první pomoc při 
úrazu 
- vyjmenuje různé druhy 
materiálů a vysvětlí jejich 
využití  
- zvládá základní postupy při 
opracování dřeva, kovů a 
plastů a dovede je vhodně 
používat  
- volí a používá vhodné  
pracovní nástroje a nářadí 
- dovede rozdělit dané 
nářadí podle druhu obrábění  
- vysvětlí důležitost techniky 
v životě člověka   
- orientuje se v technické 
dokumentaci  
- zhotoví výrobek podle 
jednoduchého technického 
výkresu  
- připravuje vlastní 
jednoduché náčrty výrobku  
- vysvětlí význam třídění 
odpadu pro zlepšení  
životního prostředí 
 
žák: 
- orientuje se v základní 
sestavě a vybavení kuchyně 
- dodržuje hygienická 
pravidla a předpisy 

 
- organizace a bezpečnost 
práce 
- dřevo, kovy, plasty – druhy, 
vlastnosti a užití  
- pracovní pomůcky a 
nástroje pro ruční 
opracování dřeva, kovů a 
plastů 
- jednoduché pracovní 
postupy a operace při práci 
se dřevem, kovy a plasty 
- technické náčrty a výkresy  
- úloha techniky v životě 
člověka  
- tradice a řemesla 
- technika a volný čas  
- technika a životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- základní vybavení kuchyně 
- bezpečnost a hygiena 
provozu, první pomoc při 
úrazu v kuchyni 

 
Ze – těžba železné rudy a 
barevných kovů 
Př – životní prostředí, les 
Ch – kovy, plasty  
Fy – síla  
M – geometrie  
Dě – doba železná  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ov – společenské chování,   
tradice 
Fy –  elektrický proud  
Př – potraviny rostlinného a 
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Pracovní výchova 
6. - 9. ročník/3 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Provoz a údržba  
domácnosti 
 

- 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 
 
 
 
 

 
 
 
žák: 
- 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 
 

- dbá na bezpečnost, 
poskytne první pomoc při 
opaření, popálení a 
krvácivém poranění 
- ovládá základní principy 
jednoduchého i slavnostního 
prostírání a stolování  
- vyjmenuje základní skupiny 
potravin  
- dovede vyhledat a použít 
recepty k přípravě daných 
pokrmů  
- vybírá a nakupuje suroviny 
s ohledem na zdravou výživu  
- zvládá základní pracovní 
postupy v přípravě 
vybraných pokrmů  

 
žák: 
- dodržuje zásady ochrany a 
bezpečnosti při práci, 
dovede 
poskytnout první pomoc při 
úrazu  
- zvládá základní úklidové 
práce v domácnosti, třídí 
odpad  
- orientuje se v návodech 
k obsluze běžných domácích 
spotřebičů, zná bezpečnostní 
pravidla pro práci 
s elektrospotřebiči  
- zná základní symboly 
označující způsob péče o 
šatstvo  

- jednoduché a slavnostní 
prostírání  
- malé společenské desatero  
- výběr, nákup a skladování 
potravin  
- skupiny potravin   
studená kuchyně  
- tepelná úprava potravin  
- práce s recepty, návody a 
kuchařskými knihami  
- příprava jednoduchých 
vybraných pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
- provoz domácnosti 
- bezpečnost v domácnosti, 
možnosti úrazů 
- úklid domácnosti, odpad a 
jeho ekologická likvidace  
- péče o oděv a obuv  
- domácí účetnictví, platební 
styk  
- domácí elektrické 
spotřebiče  
- bezpečnost práce 
s elektrospotřebiči, 
nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem  
- drobná domácí údržba 

živočišného původu  
Inf – práce s internetem  
M – hmotnostní a objemové 
jednotky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ov – třídění odpadů, 
recyklace 
Ch – chemické prostředky 
Př  – ozónová díra, freony 
Fy – elektrický proud 
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Pracovní výchova 
6. - 9. ročník/4 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Svět práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a 
poskytne první pomoc při 
úrazu, včetně úrazu 
elektrickým proudem 
 
 
 
 
žák: 
- 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 
- orientuje se v  učebních a 
studijních oborech i 
pracovních příležitostech 
v regionu  
- sestaví životopis,  
v modelové situaci 
prezentuje svoji osobu  
 

- zvládá drobné opravy 
oděvů  
- provádí jednoduché 
operace platebního styku  
a domácího účetnictví  
- zná zásady ochrany a 
údržby daných spotřebičů 
- ovládá vybrané práce 
drobné domácí údržby 
 
žák: 
- popíše charakter a druhy 
vybraných pracovních 
činností  
- vysvětlí základní principy 
volby profesní orientace 
- provádí sebehodnocení a 
uplatňuje ho při volbě 
povolání 
- vyhledává informace 
potřebné pro volbu profesní 
orientace a pracuje s nimi, 
využívá poradenské služby 
- orientuje se v učebních a 
studijních oborech v regionu 
- použije textový editor 
k sestavení životopisu 
- prezentuje svoji osobu 
v modelové situaci 
- orientuje se v pracovních 
příležitostech v regionu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- povolání lidí, druhy 
pracovišť, pracovních 
prostředků a objektů 
- charakter a druhy 
pracovních činností  
- základní principy volby 
profesní orientace  
- sebepoznávání, 
sebehodnocení  
- informační základna pro 
volbu povolání 
- možnosti vzdělávání 
- pracovní příležitosti 
v regionu  
- způsoby hledání 
zaměstnání 
- práva a povinnosti 
zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 
- podnikání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ov – rovnoprávnost, 
společenské chování 
Inf – internet  
Čj – životopis  
Ze – významné podniky 
v regionu  
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Pracovní výchova 
6. - 9. ročník/5 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

6. Práce s laboratorní 
technikou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Design a konstruování 

žák: 
- 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 
 
žák: 
- sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu, jednoduchého 
programu daný model  
- navrhne a sestaví 
jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich 
funkčnost,nosnost, tabilitu aj. 
- provádí montáž,demontáž a 
údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

žák: 
- zná základní laboratorní 
přístroje a pomůcky pro 
vybranou laboratorní činnost  
fyzikální, chemickou a 
přírodopisnou 
- dovede správně pracovat 
s vybranou laboratorní 
technikou  
- volí vhodné laboratorní 
postupy, metody a pomůcky 
- dodržuje pravidla bezpečné 
práce a ochrany životního 
prostředí, dovede 
poskytnout první pomoc při 
úrazu v laboratoři 
- vypracuje protokol o 
daném experimentu 
- dovede vyhledat informace 
k danému experimentu  
- výsledky experimentální 
činnosti vhodně prezentuje 
 
žák:  
- dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny práce  
- bezpečně pracuje se 
stavebnicemi, poskytne první 
pomoc při úrazu  
- orientuje se v návodech, 
předlohách, náčrtech, 
plánech, jednoduchých 
programech  
- provádí montáž a 
demontáž jednoduchých  

 
- bezpečnost práce a 
ochrana životního prostředí, 
první pomoc při úrazu 
- základní laboratorní 
postupy a metody 
- základní přístroje, zařízení a 
pomůcky pro laboratorní 
práci z fyziky, chemie a 
přírodopisu 
- zásady psaní protokolu 
- experimentální práce 
fyzikální, chemické a 
přírodopisné  
- vyhledávání informací 
k danému experimentu, 
práce s literaturou a 
internetem  
 
 
 
 
 
 
- zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, první pomoc 
při úrazu  
- stavebnice konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické  
- konstrukční prvky  
- návod, předloha, náčrt, 
plán, jednoduchý program  
- montáž a demontáž 
jednoduchých předmětů a 
zařízení 

 
Čj – popis postupu práce 
Př – péče o životní prostředí, 
mikroskop 
Fy – měření, vážení 
Ch – chemické pokusy 
Inf - internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fy – elektrotechnika, 
jednoduché stroje 
M - geometrie 
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Pracovní výchova  
6. - 9. ročník/6 

Téma Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Využití digitálních 
technologií 
 

- dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny práce 
a bezpečnostní předpisy; 
poskytne první pomoc při 
úrazu  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

žák: 
- 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 

konstrukčních prvků a hodnotí 
jejich vlastnosti  
- orientuje se v základních 
schematických značkách a 
schématech pro elektroniku  
- provádí údržbu předmětů a 
zařízení  
- sestaví daný model podle 
návodu, předlohy, náčrtu, 
plánu, schématu, 
jednoduchého programu 
- sestaví daný model podle 
vlastního návrhu a náčrtu, 
svůj výrobek prezentuje 
 

žák: 
- při práci s digitální 
technikou dodržuje základní 
hygienická a bezpečnostní 
pravidla, dovede poskytnout 
první pomoc při úrazu 
- zvládá základy údržby PC 
- dovede pomocí internetu 
vyhledávat informace pro 
vzdělávání i zábavu  
- ovládá základní funkce 
dané digitální techniky, 
diagnostikuje a upozorňuje 
na problémy při provozu  
- propojuje vzájemně 
vybraná digitální zařízení  
- zná hlavní funkce ovládání 
digitálního fotoaparátu  
- umí jednoduše upravit 
fotografie a pokouší se je 
prezentovat 

- údržba jednoduchých 
předmětů a zařízení  
- základní schematické 
značky a schémata v 
elektrotechnice 
- sestavování modelů podle 
návodu, náčrtu, plánu, 
schématu, jednoduchého 
programu 
-sestavování daného modelu 
podle vlastního návrhu 
 
 
 
 

 
- počítač a periferní zařízení 
- údržba a ochrana počítače 
- mobilní telefony 
- mobilní služby-operátoři, 
tarify 
- CD a DVD přehrávače, e-
kniha 
- operační systémy, Windows 
- digitální fotoaparát 
- počítačové programy pro 
úpravu a archivaci fotografií  
- digitální technologie (USB) 
- bezdrátové technologie 
(Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 
GPRS, IrDa-infraport) 
- navigační technologie(GPS) 
- cestování, obchod  
- videokamera, počítačové 
programy pro úpravu, střih a 
archivaci videonahrávek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inf – práce s internetem, 
počítačové programy 
Fy – vlnění 
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3.5. Volitelné předměty   

3.5.1. Volitelné předměty pro 1. stupeň 

 

Název Charakteristika předmětu Očekávané výstupy 

Svět kolem nás Předmět vycházející ze vzdělávací oblasti „Člověk a 
jeho svět“. Je zaměřený na utvoření uceleného obrazu 
světa v širších souvislostech. 

- pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti 
- provádí jednoduché pokusy, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti 

Zdravotní tělesná výchova 
 
 

Předmět vycházející ze vzdělávací oblasti „Člověk a 
zdraví“. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví 
v propojení všech jeho složek, upevňuje hygienické a 
zdravotně preventivní návyky. 

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 
- uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání 

Malý myslitel Předmět vycházející ze vzdělávacích oblastí 
„Matematika a její aplikace“ a „Jazyk a jazyková 
komunikace“. Prohlubuje obecné intelektové 
dovednosti, vede k řešení úloh, jejichž obtížnost je 
závislá na rozumové vyspělosti žáků. 

-  zvládá základní příklady syntaktického pravopisu a 
pracuje tvořivě s literárním textem 
- řeší praktické úlohy a problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech 

Tvořivé činnosti Předmět vycházející ze vzdělávacích oblastí „Člověk a 
svět práce“ a „Umění a kultura“. Rozvíjí praktické 
pracovní dovedností a návyky a tvořivý přístup 
k interpretaci vnímaného jevu. 

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření 
- vytváří jednoduchými postupy předměty z tradičních 
i netradičních materiálů 

Sportovní hry Předmět vycházející ze vzdělávací oblasti „Člověk a 
zdraví“. Rozvíjí tělesnou zdatnost, napomáhá 
regeneraci sil a podporuje zdravý tělesný vývoj při 
různorodých sportovních aktivitách. 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
pohybové dovednosti, reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojené činnosti a její organizaci 
- projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení své zdatnosti 

Hravá výpočetní technika Předmět vycházející ze vzdělávací oblasti „Informační 
a komunikační technologie“. Vytváří základní 
dovednosti práce s výpočetní technikou. 

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
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3.5.2.     Volitelné předměty pro 2. stupeň 

 

Název Charakteristika předmětu Očekávané výstupy 

Finanční gramotnost Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Matematika“. 
Řeší úlohy z praxe, poskytuje žákům dovednosti 
potřebné pro orientaci v praktickém životě. 

- zpracuje a prezentuje rodinný rozpočet, učí se 
nakupovat a prodávat 
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
pro práci s textem a obrazem 

Zeměpisný seminář Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a 
příroda“.Rozvíjí aktivní, samostatné a tvůrčí činnosti 
žáků, učí se prakticky pracovat se zeměpisnými 
pomůckami, používat údaje z různých zdrojů, 
obhajovat výsledky své práce a využívat je v běžném 
životě. 

- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a 
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice mezi podstatnými 
složkami v krajině 
- rozlišuje  zásadní přírodní a společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa 
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských vlivů na životní 
prostředí 

Přírodopisný seminář Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a 
příroda“. Rozvíjí dovednosti spojené se záměrným 
pozorováním, prováděním pokusů a vyvozováním 
závěrů. Rozvíjí logické a tvůrčí myšlení. Učí žáky 
obhajovat výsledky své práce a používat je v běžném 
životě. 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 
- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody 
- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému 

Ochrana osob Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „ Člověk a 
příroda“. Učí žáky osvojovat si nové poznatky o světě, 
vývoji, ekologických a jiných katastrofách, poznává 
příčiny ohrožení zdraví, umí se chránit. 

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 
- ochrana před negativními přírodními jevy 
- ochrana před negativními společenskými jevy 

Technická výchova Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a svět 
práce“. Navazuje na již získané manuální zručnosti 
v předmětu Pracovní výchova (Práce s technickými 
materiály). Rozvíjí představivost, technické a tvořivé 
myšlení, schopnost řešit jednoduché technické 
problémy a zhotovit vlastní výrobky. 

- provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 
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Název Charakteristika předmětu Očekávané výstupy 

Matematický seminář Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Matematika a 
její aplikace“. Rozvíjí získané matematické dovednosti 
a znalosti s cílem uplatnění těchto dovedností a 
znalostí při přijímacích testech na střední školy, 
podporuje logický úsudek, aplikaci získaných znalostí v 
praxi 

- analyzuje, modeluje a řeší konkrétní situace, v nichž 
využívá osvojený matematický aparát 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, rozvíjí 
prostorovou představivost a kombinuje poznatky 
z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Etická výchova Předmět umožňuje zvládat základy mravního jednání. 
Posuzuje a srovnává společenské jevy. Osvojuje si 
mezilidskou komunikaci, schopnost vyjadřovat, 
respektovat práva a názory. 

- vysvětluje způsoby chování, hodnotí, navrhuje 
zlepšení 
- srovnává a vyhodnocuje různé situace 

Konverzace z Aj Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Cizí jazyk“, 
zvyšuje celkovou úroveň vyjadřování. Poznává 
základní poznatky reálií z anglicky hovořících zemí. 
Rozšiřuji si kulturní  obzor. 

- rozvíjí čtení s porozuměním 
- pracuje s autentickými materiály 
- poznává reálie anglicky mluvících zemí 
- osvojuje si studijní dovednosti a návyky 
- zvládá hovorovou řeč 
 

Výtvarný seminář Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Člověk a svět 
práce“. Poznává okolní svět pomocí výtvarného 
myšlení. Rozvíjí praktické i teoretické poznatky o 
malbě, technikách apod. učí se získané poznatky 
uplatňovat v běžném životě. 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- správně zachází s pomůckami 
- chápe výtvarnou kulturu 
- objevuje estetické hodnoty 
- rozvíjí přirozenou potřebu vlastního vyjádření 
Posiluje kreativní stránku své osobnosti 
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Název Charakteristika předmětu Očekávané výstupy 

Fyzikální seminář Předmět umožňuje seznámení se základními pojmy a 
problémy ekonomiky v běžném životě. Naučí žáky 
řešit různé ekonomické situace na příkladech 
hospodaření rodiny, drobných podniků, seznámí se 
základy účetnictví a osvojí si využití výpočetní techniky 
ke zjednodušeni potřebné administrativy a 
potřebných výpočtů. Předmět je úzce spojen 
s praktickým životem a aplikovatelný ve všech 
oborech lidské činnosti. 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává ekonomické 
materiály (tiskopisy, grafy, tabulky) 
- řeší praktické situace modelů rodinného rozpočtu, 
nákupu a prodeje výrobků, výroby a prodeje v malém 
podnikání, vedení účetnictví 
- porovnává soubory dat 
- racionálně využívá výpočetní techniku 
- užívá logickou úvahu a nalézá různá řešení různých 
úloh ekonomického charakteru 
- dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní 
vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým 
svěřeným majetkem 
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí 
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví 
- provádí jednoduché operace platebního styku a 
domácího účetnictví 
- prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 
 

Dějepisný seminář Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a 
společnost. Vytváří ucelený pohled na svět s důrazem 
na společenskovědní učivo. Maximálně využívá 
regionálních prvků. Rozvíjí tvůrčí činnosti žáků, učí je 
aktivní, samostatné i skupinové práci. Žáci pracují 
s dějepisnými pomůckami, archivními materiály, 
mapami a grafy. 

- přiměřeně hodnotí nejdůležitější historické události 
- zná významné občany, místa a památky své obce, 
kraje i státu 
- umí se orientovat v historických mapách, grafech a  
archivních materiálech 
- vytváří si kladný citový vztah ke své obci a okolí 
 

Literární seminář Předmět umožňuje žákům další rozvíjení jejich 
schopností v oblasti tvořivého psaní . Vytvoří u žáků 
přehled naší i světové dětské literatury, ilustrátorů i 
filmového zpracování vybraných děl.Také jim pomůže 
s přípravou na přijímací řízení. 
Tento předmět doplňuje oblast “ Český jazyk, 
literatura, komunikace a sloh“. 

- poznává odlišnosti lidí, ale i jejich vzájemnou 
rovnost,  
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa  
- rozvíjí individuální schopnosti a dovednosti 
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Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity (časové 
určení) 

Charakteristika aktivity 
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Plavecký kurz 
žáci 2. a 3. 
tříd 

pravidelně v průběhu 
školního roku ve 40 lekcích 

Kurz probíhá v době vyučování na plaveckém 
bazéně pod vedením odborných lektorů. 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, psychohygiena, 
poznávání lidí, mezilidské vztahy 
sociální rozvoj – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy  

Kulturní akce 

 
 
 
 
 
 
žáci 1. – 9. 
tříd 

 
 
 
 
 
 
celoroční aktivita dle nabídky 
programů kulturních zařízení 

Žáci navštěvují vybrané kulturní programy 
v kulturních a vzdělávacích zařízeních nebo 
výchovné a vzdělávací programy v prostorách školy. 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj -  rozvoj 
schopností poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, kreativita 
sociální rozvoj – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace 
morální rozvoj – hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Multikulturní výchova – kulturní 
diference, lidské vztahy 
Mediální výchova – interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality, 
fungování a vliv médií ve 
společnosti 

LVVZ 

 
dobrovolně 

žáci 7. 
ročník 

 
pravidelně jeden  týden ve 
školním roce 
 
 
 
 

Aktivita probíhá mimo školu v zimním středisku, dle 
platných lyžařských metodik 
 
 
 

Environmentální výchova – vztah 
k přírodě 
Osobnostní a sociální výchova – 
komunikace, kooperace, mezilidské 
vztahy 
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3.5.3. Aktivity 

  

Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity  
(časové určení) 

Charakteristika aktivity  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Chemická 
olympiáda 

 
 
 
 
dobrovolná 
aktivita pro 
žáky 9. tříd 
 

 
 
samostatné studium – 
přípravná část, 
školní kolo + praktická část 
úspěšní řešitelé postupují do 
dalších kol. 
probíhá 1 x ročně 

 
 
Podle zadaných otázek žáci hledají znalosti 
v odborné literatuře, na internetu aj. Tyto znalosti 
pak aplikují ve školním kole. V praktické části sami 
provádějí jednoduché chemické pokusy. Výsledky 
své práce zapisují do protokolu. Samostatnou práci 
formují vlastní studijní dovednosti. 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, kreativita, 
řešení problémů 
Environmentální výchova – lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí – lidské prostředí, 
ekologie, průmysl a životní 
prostředí, odpady 
základní podmínky života – přírodní 
zdroje, energie, ovzduší 

ZOO – adopce 
zvířete 

dobrovolná 
aktivita pro 
žáky 1.– 9. 
ročníku 

 
pravidelně jednou ročně 
(podzim) 

 
Žáci mají měsíc na dobrovolnou sbírku peněz na 
adopci zvířete v ZOO Ostrava 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj 
Environmentální výchova – vztah 
člověka k prostředí, ekologické 
povědomí 

Fyzikální 
olympiáda 

 
 
 
 
dobrovolná 
aktivita pro 
žáky 9. tříd 
 

 
 
samostatné studium – 
přípravná část, 
školní kolo + praktická část 
úspěšní řešitelé postupují do 
dalších kol. 
probíhá 1 x ročně 

 
 
Podle zadaných otázek žáci hledají znalosti 
v odborné literatuře, na internetu aj. Tyto znalosti 
pak aplikují ve školním kole. V praktické části sami 
provádějí jednoduché chemické pokusy. Výsledky 
své práce zapisují do protokolu. Samostatnou práci 
formují vlastní studijní dovednosti. 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, kreativita, 
řešení problémů 
Environmentální výchova – lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí – lidské prostředí, 
ekologie, průmysl a životní 
prostředí, odpady 
základní podmínky života – přírodní 
zdroje, energie, ovzduší 

Biologická 
olympiáda 

dobrovolná 
aktivita pro 
žáky 6.-9. 
ročníku 

 
školní kolo + praktická část, 
případný postup do 
městského kola 

 
Žáci aplikují své znalosti a dovednosti z vyučovacích 
předmětů. Orientuji se v odborné literatuře, 
zdokonalují se v praktických činnostech. 

Environmentální výchova – 
základní podmínky života, vztah 
člověka k přírodě 
Osobnostní a sociální výchova – 
řešení problémů 
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Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity 
 (časové určení) 

Charakteristika aktivity  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Návštěva 
knihovny 

 
 

pro žáky 
1.- 5. tříd  

 
 

probíhají během školního 
roku 

 
Žáci se seznamují s chodem knihovny, možnostmi 
výpůjček a novými knihami 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy 
 

Listování 

 
pro žáky 
1.- 6. tříd 

 
probíhají během školního 
roku 

 
Poutavou formou se seznamují s obsahy 
zajímavých knih moderních autorů 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy 
 

Sportovní akce 

 
 
dobrovolné 
akce žáků 
1.- 9. tříd 

 
probíhají po celý školní rok, 
některé se konají 
v odpoledních hodinách, jiné 
během vyučování 

 
Žáci se podle svých schopností a zájmů zapojují do 
tělovýchovných soutěží, které jsou rozlišeny věkem 
žáků, druhem sportu. 

Osobnostní a sociální výchova – 
rozvoj schopnosti poznání; 
sebepoznání a sebepojetí; 
seberegulace a sebeorganizace, 
komunikace 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy 

Škola v přírodě 

 
 
 
 
 
 
 
pro žáky  
1. – 5. tříd  

 
 
 
 
 
 
 
1x ročně dle organizačních 
možností 

 
 
 
 
 
Žáci odjíždějí na několikadenní pobyt mimo obec 
do zdraví prospěšného prostředí. Cílem pobytu je 
co nejčastější pohyb žáků v přírodě, prohlubování 
pracovních, hygienických a sebeobslužných návyků 
a dovedností. 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopnosti poznávání; sebepoznání 
a sebepojetí; seberegulace a 
sebeorganizace; psychohygiena; 
kreativita 
sociální rozvoj – poznávání lidí; 
mezilidské vztahy; komunikace; 
kooperace a kompetice 
morální rozvoj – řešení problému a 
rozhodovací dovednosti; hodnoty, 
postoje, praktická etika 
Environmentální výchova – 
ekosystémy; základní podmínky 
života; vztah člověka k prostředí  
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Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity 
 (časové určení) 

Charakteristika aktivity  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Lampionový 
průvod 

pro žáky  
1. – 9. tříd 

podzim 

Průvodu, který se koná v podvečerních hodinách, 
se účastní žáci hornosušských škol s rozsvícenými 
lampiony za doprovodu dechové hudby. Na závěr 
obdrží žáci škol od SR občerstvení u hasičské 
zbrojnice 

Osobnostní a sociální výchova – 
osobnostní rozvoj – seberegulace a 
sebeorganizace, kreativita 
sociální rozvoj – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace 
morální rozvoj – hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy 
Environmentální výchova – vztah 
člověka k prostředí 

Školní výlety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
pro žáky  
1. - 9. tříd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen - červen 

 
 
 
 
 
Výlety jsou voleny tak, aby splňovaly poznávací, 
výchovně vzdělávací a relaxační cíle. 
Žáci 1. – 7. ročníku se účastní jednodenních výletů, 
žáci 8. – 9. ročníku mohou absolvovat výlety dvou 
až třídenní. Výlety jsou koncipovány tak, aby se jim 
zúčastnila pokud možno celá třída a došlo tímto 
způsobem k upevnění vazeb a vztahů mezi žáky i 
třídním učitelem. 

Osobnostní a sociální výchova –  
osobnostní rozvoj – sebepoznání a 
sebepojetí, rozvoj schopností 
poznávání, seberegulace a sebe- 
organizace, psychohygiena, 
kreativita 
sociální rozvoj – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, komunikace, 
kooperace a kompetice 
morální rozvoj – hodnoty, postoje a 
praktická etika 
Environmentální výchova – 
ekosystémy, lidské aktivity a 
problémy životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy, kulturní diference 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – 
objevujeme Evropu a svět 
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Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity 
 (časové určení) 

Charakteristika aktivity  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Soutěž ZOO 
pro žáky 2. 
stupně 

jaro a podzim 

Je to soutěž pětičlenných družstev, kterou pořádá 
ZOO Ostrava ve spolupráci Ostravskou univerzitou, 
fakultou přírodovědnou. Soutěž je zaměřena na 
poznání přírody a získání kladného vztahu k přírodě 
a její ochraně.  

Environmentální výchova – 
ekosystémy, základní podmínky 
života, lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah člověka 
k prostředí 
Osobnostní a sociální výchova – 
rozvoj schopností poznávání, 
kreativita, mezilidské vztahy, 
kooperace a kompetice 

Karneval 

pro žáky 1.a 
2. ročníku 

březen, 1 dopoledne 

Žáci si vyrobí doma a v pracovní výchově masky, ve 
výtvarné výchově plakáty a pozvánky.  
Zábavné odpoledne je určeno i pro rodinné 
příslušníky, čímž se upevňuje spolupráce rodiny a 
školy a SR. 
Po úvodním představení jsou vyhodnoceny nejlepší 
masky a zbytek odpoledne probíhá ve víru tance, 
soutěží a zábavy. 

Osobnostní a sociální výchova – 
sebepoznání a sebepojetí, kreativita, 
poznávání lidí, mezilidské vztahy 
Výchova demokratického občana – 
spolupráce školy se správními 
institucemi obce 
Multikulturní výchova – princip 
sociálního smíru a solidarity 

Volnočasové 
aktivity 

pro žáky  
1.-9. 
ročníku 

říjen až květen, 1 x týdně 
nebo podle potřeby 

Žáci se podle svých zájmů a dovedností přihlásí na 
začátku školního roku do určitého zájmového 
kroužku z dané nabídky. Kroužky jsou bezplatné, 
probíhají v odpoledních hodinách, vedoucí jsou 
z řad pedagogů . 

Osobnostní a sociální výchova – 
rozvoj schopností poznávání, 
sebepoznávání a sebepojetí, 
psychohygiena,kreativita, mezilidské 
vztahy, kooperace a kompetice, 
řešení problémů, hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Multikulturní výchova – 
multilulturalita, princip sociálního 
smíru a solidarity 
Environmentální výchova – vztah 
člověka k prostředí 
Mediální výchova – kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení, 
fungování a vliv médií ve společnosti 
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Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity 
 (časové určení) 

Charakteristika aktivity  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Konverzační 
soutěž v cizích 

jazycích 

vybraní žáci 
6.-9. tříd 

pravidelně jednou ročně dle 
pokynů pořadatele 
  ( květen) 

Žáci budou rozděleni do dvou kategorií – 6. a 7. 
třídy, 8. a 9. třídy. 
Soutěž má hodnotit jazykové a komunikativní 
kompetence standardně nabyté při výuce cizího 
jazyka ve škole a týká se především řečových 
dovedností mluvení a poslechu.  

Multikulturní výchova – Podpora 
multikulturality – význam užívání 
cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního 
vzdělávání 
Osobnostní a sociální výchova –  
Rozvoj schopností poznávání, 
kreativita, kooperace a kompetence, 
řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Sběr surovin 
pro žáky 1.-
9. ročníku 

pravidelná celoroční aktivita, 
která nezasahuje do 
vyučovacího procesu 

V průběhu celého roku (sběrné pátky a 1 týden) 
sbírají žáci starý papír. 

Environmentální výchova – lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí 

Olympiáda 
z českého 

jazyka 

Pro žáky  
8. – 9. 
ročníku 

1x ročně dle pokynů 
zadavatele, nezasahuje do 
přímého vyučování 

Vybraní žáci vypracují daný test, ověří si své 
porozumění textu, práci s mluvnickým a slohovým 
zadáním 

Osobnostní a sociální výchova –  
Osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, formování 
studijních dovedností, kreativita, 
reprezentace školy, příprava na 
přijímací zkoušky na SŠ a srovnání s 
ostatními školami 

SCIO a CERMAT 
testy 

Všichni žáci 
5. a 9. 
ročníku 

Jeden celý vyučovací den 
Pravidelně jednou ročně 
dle pokynů pořadatele, (8.r- 
modul A- PPPZ- .květen - 
červen, 6.r.- srovnávací 
testy-  září -říjen) 

V určeném termínu se všichni žáci zúčastní testů, 
které vypracuje společnost SCIO.Na daném testu si 
žáci ověří hloubku svých znalostí z matematiky, 
českého jazyka a obecných znalostí. 
Podle potřeby lze doplnit o testy cizích  jazyků 

Osobnostní a sociální výchova,  
osobnostní rozvoj- sebepoznání a 
sebepojetí, rozvoj schopností 
poznávání, kreativita, příprava na 
přijímací zkoušky na SŠ a srovnání s 
ostatními školami 

Pythagoriáda 
6. a 7. třídy 
všichni žáci 

Pravidelně jednou ročně,  
dvě vyučovací hodiny, 
dle pokynů organizátora, 
( únor) 

 
Žáci řeší 15 úloh, dosáhnou-li předepsaného počtu 
bodů, postupují do okresního kola. Soutěž 
podporuje rozvoj myšlení, soutěživost, prohlubuje 
souvislosti mezi matematickými jevy. 

Osobnostní a sociální výchova, 
Morální rozvoj-  řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti, 
seberegulace,  
Sociální rozvoj- dovednosti pro 
etické zvládání situací soutěže, 
konkurence 
 rozvíjení důvěry ve vlastní 
schopnosti, reprezentace školy 
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Název aktivity Určeno pro 
žáky 

Termín aktivity 
 (časové určení) 

Charakteristika aktivity  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Matematická 
olympiáda 

dobrovolní  
zájemci 
 5. - 9. tříd 

Pravidelně jednou ročně, 
školní kolo nezasahuje do 
vyučování, okresní a krajské 
kolo určí organizátor 

Žáci v 1. kole ( školním) řeší šest složitých 
matematických úloh, vyřešením alespoň 4 úloh 
postupují do dalších kol, která se konají na určené 
příslušné městské škole 

Osobnostní a sociální výchova, 
sociální rozvoj- kooperace a 
kompetice,rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické 
zvládání situací soutěže, 
reprezentace školy, získání pocitu 
sebedůvěry 

Klokan 
dobrovolní  
zájemci 
 2. - 9. tříd 

Pravidelně jednou ročně 
 (březen), podle pokynů  
zadavatele (dvě vyučovací 
hodiny z daného dne) 

Školní kolo probíhá ve čtyřech věkových 
kategoriích, Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet. 
Žáci řeší úlohy ze tří skupin (podle obtížnosti úlohy 
za 3, 4 nebo 5 bodů), volí správnou taktiku, za 
špatné odpovědi ztrácí 1 bod. 
Výsledky se odesílají k celkovému zpracování 

Osobnostní a sociální výchova, 
osobnostní rozvoj- rozvoj schopností 
poznávání, kreativita, formování 
studijních dovedností, aplikace 
znalostí a dovednosti při řešení 
problémových úloh, reprezentace 
školy 
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Název aktivity Určeno 
pro žáky 

Termín aktivity  
(časové určení) 

Charakteristika aktivity 
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Přírodopisná 
olympiáda 

pro 
zájemce 
II. stupně  
 

Jednou ročně dle pokynů 
pořadatele, nezasahuje do 
přímého vyučování 

Vybraní žáci vypracují daný test, ověří si hloubku 
svých znalostí z přírodopisu 

Osobnostní a sociální výchova, 
sociální rozvoj- kooperace a 
kompetice,rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické 
zvládání situací soutěže, 
reprezentace školy, získání pocitu 
sebedůvěry 

Zeměpisná 
olympiáda 

pro 
zájemce 
II. stupně  
 

Jednou ročně dle pokynů 
pořadatele, nezasahuje do 
přímého vyučování 

Vybraní žáci vypracují daný test, ověří si hloubku 
svých znalostí z zeměpisu 

Osobnostní a sociální výchova, 
sociální rozvoj- kooperace a 
kompetice,rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické 
zvládání situací soutěže, 
reprezentace školy, získání pocitu 
sebedůvěry 

Třídnické hodiny 
pro žáky 
1.-9. 
ročníku 

2 x ročně + podle potřeby 

Hodiny slouží jako prostředek poznávání kolektivu, 
jeho utužování. Zjišťování a odstraňování 
negativních prvků, řešení problémů. 
V hodinách mají možnost žáci vyjadřovat se 
k situaci ve třídě a škole, navrhovat řešení. 
Spolupodílí se na práci  a klimatu třídy. 
Jsou seznamováni s výsledky práce Žákovské rady. 

Osobnostní a sociální výchova – 
sebepoznání a sebepojetí, 
seberegulace a sebeorganizace, 
psychohygiena, mezilidské vztahy, 
komunikace 
Výchova demokratického občana – 
občanská společnost a škola 
 Multikulturní výchova – lidské 
vztahy, princip sociálního smíru a 
solidarity  

Žákovská rada 
Pro žáky 
5.-9. tříd 

dlouhodobá aktivita, 
nezasahuje do přímého 
vyučování, 1x měsíčně nebo 
podle potřeby 

Je zaměřen na vytvoření dobrých vztahů mezi žáky 
a vyučujícími, na předcházení nežádoucích jevů 
v chování žáků a na organizování různých aktivit. 
Žáci se touto prací podílejí na tvorbě pravidel školy 
a na řešení vzniklých problémů. 

Výchova demokratického občana  
Občanská společnost a škola – vztahy 
založené na spolupráci, partnerství, 
dialogu, respektu a dodržování 
pravidel 
Mediální výchova - tvorba 
mediálního sdělení 
Osobnostní a sociální výchova - 
poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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Název aktivity Určeno 
pro žáky 

Termín aktivity  
(časové určení) 

Charakteristika aktivity 
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Beseda s Policií ČR 
pro žáky 
2. stupně 

Dle možností 

Aktivita je zaměřena na zvládání vlastního chování 
žáků, přispívá k uvědomování mravních rozměrů 
různých způsobů lidského chování, rozvíjí základní 
dovednosti dobré komunikace a spolupráce, učí 
žáky uvědomovat si různé dopady svých verbálních 
a neverbálních projevů a připravenosti nést 
odpovědnost za své jednání, přijmout druhého jako 
jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že 
všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou 
rovnocenné a žádná není nadřazená, napomáhá 
primární prevenci sociálně patologických jevů a 
škodlivých způsobů chování, vede k angažovanosti 
při potírání projevů intolerance, xenofobie, 
diskriminace a rasismu, vychovává k úctě k zákonu. 

Multikulturní výchova – kulturní 
diference, lidské vztahy, princip 
sociálního smíru a solidarity 
Osobnostní a sociální výchova –  
Osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sebepoznání a 
sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena 
Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a kompetice 
Výchova demokratického občana – 
občan, občanská společnost a stát 

Olympiáda z 
dějepisu 

Vybraní 
zájemci  
 8.–9. tříd 

Jednou ročně dle pokynů 
pořadatele (prosinec až 
únor), nezasahuje do 
přímého vyučování 

Vybraní žáci vypracují daný test, ověří si hloubku 
svých znalostí z dějepisu (případně z liter., 
zeměpisu, fyziky-podle tématu) 

Osobnostní a sociální výchova –  
Osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, formování 
studijních dovedností, kreativita, 
reprezentace školy 
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3.5.3. Projekty  

Název projektu Určeno pro 
žáky 

Termín projektu 
(časové určení) 

Charakteristika projektu  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Ekurze 
pro žáky  
1. – 9. tříd 

jednodenní exkurze v 
průběhu školního roku 

Zaměření exkurzí je voleno tak, aby plnily výchovně 
vzdělávací cíle učiva jednotlivých ročníků. 
Na 2. stupni jsou zaměřeny i k volbě a poznání 
povolání. 

Osobnostní a sociální výchova – 
Osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí 
Sociální rozvoj – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
Morální rozvoj – řešení problému a 
rozhodovací dovednosti 
Environmentální výchova – 
ekosystémy, základní podmínky 
života, vztah člověka k prostředí 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy, kulturní diference 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Evropa a 
svět nás zajímá 

Mikuláš 
pro žáky  
1. – 9. tříd 

1.  

projekt probíhá vždy 8. 12. v 
daném kalendářním roce  

Žáci jsou obdarováni drobnými dárky a připomínají 
si vznik této tradice i adventu, zdobí si třídy při 
různých činnostech. 

Environmentální výchova – 
ekosystémy, základní podmínky 
života, vztah člověka k prostředí 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy, kulturní diference 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Evropa a 
svět nás zajímá 
Mediální výchova – vnímání autora 
mediálních sdělení, fungování a vliv 
médií ve společnosti 
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Název projektu Určeno pro 
žáky 

Termín projektu  
(časové určení) 

Charakteristika projektu  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Velikonoční 
svátky 

pro žáky  
1. – 5. tříd 

období před Velikonocemi 

Žáci se seznámí s křesťanskou i pohanskou historií 
Velikonoc, velikonočních symbolů a zvyků u nás i ve 
světě a podílejí se na vytváření velikonoční 
atmosféry ve třídě i ve škole.  

Osobnostní a sociální výchova 
Osobnostní rozvoj – psychohygiena, 
kreativita 
Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, 
poznávání lidí, komunikace, 
kooperace, kompetice 
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech – Evropa a 
svět nás zajímá 
Environmentální výchova – ekosystémy 

Radovánky 
pro žáky  
1. – 9. tříd 

sobota - 1x ročně 

Relaxační a zábavné sobotní odpoledne, které je 
zahájeno připravenými pohybovými vystoupeními 
žáků a doplněno o soutěže, atrakce a občerstvení 
od SR. 

Osobnostní a sociální výchova –  
Osobnostní rozvoj – psychohygiena, 
kreativita, seberegulace a 
sebeorganizace 
Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, 
kooperace a kompetice 
Morální rozvoj – hodnoty, postoje a 
praktická etika 
Multikulturní výchova – lidské 
vztahy 
Výchova demokratického občana – 
občanská společnost a škola  

Den Země 
Pro žáky 1.- 
9. tříd 

1 x ročně koncem dubna 

Je vyhlášen týden sběru druhotných surovin, co 
druhý rok navštěvují žáci  1.stupně Sběrný dvůr a 
žáci 2. stupně skládku DEPOS. 
V rámci vycházek se žáci zaměří na sledování krajiny 
a životního prostředí. 

Environmentální výchova – lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí 
Osobnostní a sociální výchova -  
poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Mediální výchova – interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality 
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Název projektu Určeno pro 
žáky 

Termín projektu 
 (časové určení) 

Charakteristika projektu  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

Archeopark 
Chotěbuz 

6. ročník 
1 x ročně jedno dopoledne 
květen(červen) 

Žáci navštíví slovanské hradiště, seznámí se se 
způsobem života tehdejších obyvatel, doplní si své 
poznatky z dějepisu. 

Výchova demokratického občana –  
občan, občanská společnost – 
kooperace 
Výchova k myšlení v evropských 
souvislostech – prohlubování 
vědomostí potřebných k pochopení 
souvislostí evropských kořenů 

 
 
 
 
 

Lepší je 
nekouřit 

Pro žáky 1.- 
9. tříd 

1x ročně před podzimními 
prázdninami 

Žáci  se formou spirálově rozvíjejících aktivit, 
přiměřených jejich věku, seznamují s vlivy kouření 
na dětský organismus a ekonomiku domácnosti 

Multikulturní výchova – kulturní 
diference, lidské vztahy, princip 
sociálního smíru a solidarity 
Osobnostní a sociální výchova –  
Osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí, seberegulace a 
sebeorganizace, psychohygiena 
Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace a 
kompetice 
Výchova demokratického občana – 
občan, občanská společnost a stát 

 
 
 
 
 

Vánoční koncert 
Pro žáky 1.- 
9. tříd  

1x ročně na začátku 
adventního období 

Žáci se pomocí tématicky zaměřených písní seznámí 
s křesťanskými Vánocemi, symboly a zvyky u nás i 
ve světě. 

Výchova demokratického občana –  
občan, občanská společnost – 
kooperace 
Výchova k myšlení v evropských 
souvislostech – prohlubování 
vědomostí potřebných k pochopení 
souvislostí evropských kořenů 
Multikulturní výchova – kulturní 
diference, lidské vztahy, princip 
sociálního smíru a solidarity 
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Název projektu Určeno pro 
žáky 

Termín projektu  
(časové určení) 

Charakteristika projektu  
(průběh, popis) 

Vztah k průřezovému tématu 

 
Den Evropy 

Do 
projektu se 
zapojí 
všichni žáci 
I. a II. 
stupně 

Pravidelně jednou ročně. 
Konkrétní začátek a konec 
projektu bude v daném 
školním roce stanoven 
v plánu práce na školní rok, 
který vypracovává vedení 
školy ve spolupráci 
s vedoucími metodických 
sdružení. 

Každá třída představí zábavnou formou předem 
vylosovaný stát, seznámí žáky se životem jeho 
obyvatel, s jejich tradicemi, historii, jazykem atd.  
V nejnižších ročnících, kde se děti cizí jazyky ještě 
neučí, starší žáci předvedou dětem cizojazyčné 
pohádky a nacvičí jednoduchou písničku. 
Kulturní vystoupení – pohádky, písně, tance. 
Ve školní jídelně proběhne ochutnávka jídel 
evropské kuchyně . 

  Multikulturní výchova 
seznámení s různým způsobem 
života, odlišným myšlením a 
vnímáním světa 
komunikace s příslušníky odlišných 
sociokulturních skupin, vstřícný 
postoj k odlišnostem 
význam užívání cizího jazyka jako 
nástroje k dorozumění 
 Osobnostní a sociální výchova 
sociální rozvoj – utváření a rozvíjení 
základních dovednosti pro 
spolupráci  
Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech 
poskytnuti žákům základních 
znalosti o různých skupinách lidí 
žijících v evropské společnosti  
 

 
Ochrana zdraví 
– první pomoc 
 

Do 
projektu se 
zapojí 
všichni žáci 
I. a II. 
stupně 

Pravidelně jednou ročně, 
podle plánu práce na daný 
školní rok. 

Žáci  se formou spirálově rozvíjejících aktivit, 
přiměřených jejich věku, seznamují s první pomocí a 
ochranou zdraví svého i svých spolužáků. 

Osobnostní a sociální výchova – 
Osobnostní rozvoj – rozvoj 
schopností poznávání, sebepoznání 
a sebepojetí 
Sociální rozvoj – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
Morální rozvoj – řešení problému a 
rozhodovací dovednosti 
Mediální výchova – interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality 
Environmentální výchova – lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí 
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4. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

4.1. Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Učitel ve škole tuto činnost 
vykonává průběžně ve výuce po celý školní rok.  
Chceme dát žákovi i jeho zákonným zástupcům informace o tom, jak učivo zvládá, jak dovede 
využít toho, co se naučil. Přesná kritéria hodnocení jednotlivých předmětů (schválená 
metodickými orgány) obdrží žáci na začátku školního roku. Chceme, aby si žák uvědomil, v čem se 
zlepšil a v čem chybuje. Součástí hodnocení je návod, jak má žák postupovat, aby své nedostatky 
odstranil.   
Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Hodnocení nesmí vést 
ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka ani k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, 
schopné a neschopné. 
Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součásti školního řádu. 
 
 

4.1.1. Hodnocení žáka  klasifikací (1. – 9. ročník).   

Používáme pět klasifikačních stupňů: 
 

a) 1 - výborný 
b) 2 - chvalitebný 
c) 3 - dobrý 
d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný 

 
Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje pouze hodnocení vědomostí a dovedností, 
ale i vztah k předmětu, žákovu aktivitu a iniciativu, připravenost na výuku. Klasifikujeme 
jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, 
procvičení a zažití učební látky.  
Významné písemné práce (z hlediska dosažení vytýčené kompetence)  jsou zakládány. 
Preferujeme takový způsob ověřování vědomostí, který danému žákovi nejlépe 
vyhovuje. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou.  
Hodnocení pomocí klasifikace je ve výchovách v 1. – 5. ročníku nahrazeno slovním 
hodnocením (formou razítek), neboť dokáže lépe postihnout individuální pokrok 
každého žáka, není pro něj stresující. Neznámkové hodnocení převádíme na vysvědčení 
na známku. V 6. – 9. ročníku výchovy a volitelné předměty hodnotíme známkou. 
 

4.1.2. Sebehodnocení žáků 

Velmi významným prvkem v našem vzdělávacím programu je snaha o účast dětí na 
vlastním hodnocení. Klasifikace není  pouze jednostranným aktem, ale žák se učí svůj 
výkon, znalost a dovednost také sám ohodnotit. Jako prostředek používáme: 
 

 
a/ rozhovor, vlastní rozbor práce 
b/ vlastní  hodnocení, které předchází klasifikace učitele  
c/ individuální konzultace s vyučujícím 
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Zvládnutí jednotlivých kompetencí bude posuzováno jak žákem tak i vyučujícím podle 
předem stanovených kritérií. 

4.1.3. Závazné formy hodnocení: 

4.1.3.1. Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení 

Hodnocení žáka na vysvědčení musí vystihnout úroveň rozvoje, kterého žák 
dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí 
v daném pololetí školního roku. Hodnocení je všestranné,  postihuje všechny 
vyučované předměty.    

4.1.3.2. Hodnocení v žákovských knížkách 

Je prováděno čtvrtletně. Nejprve hodnotí výsledky své práce žák, po něm 
vyučující daného předmětu.  

 

4.2. Autoevaluace školy 

Škola bude usilovat o zlepšování procesu vzdělávání a bude věnovat pozornost jeho 
vyhodnocování – autoevaluaci.  
Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející informace o tom, jak 
funguje školní vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. Tyto 
informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí 
k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Některé aspekty školy 
budou vyhodnocovány na základě prostého posouzení pracovníky školy. Například při 
pravidelných  řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, skupinových diskusích, 
pracovních poradách pedagogických pracovníků. Jiné aspekty hodnocení školy budou sledovány 
na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům, ale i  
pedagogickým pracovníkům.  
Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. 
Součástí procesu autoevaluace učitele je vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků, 
výstupy z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání se zákonnými 
zástupci, záznamy ze vzájemných hospitací, záznamy z jednání pedagogů ročníku atd.  
Škola i nadále bude využívat ve svém procesu autoevaluace standardizovaných testů Scio aj. 

 

4.2.1. Cíle evaluace  

jsou stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech: 
 

 výsledky vzdělávání, 

 soulad výuky se školním vzdělávacím programem, 

 vzájemná spolupráce pedagogů, 

 úspěšnost v přijímacím řízení, 

 efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků, 

 spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků, 

 klima školy a spokojenost pedagogů, 

 materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu, 

 efektivita projektové práce, 

 vnímání školy okolím a prezentace školy. 
 

4.2.2. Prostředky evaluace: 

 řízený rozhovor vedení školy s pedagogickými pracovníky, zjištěné údaje budou 
podkladem pro stanovení nenárokové části platu 
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 dialog vedení školy se žáky, zjišťování úrovně prezentovaných žákovských prací, 
portfolia žáků, aktivit školních i mimoškolních 

 pravidelný dialog pedagogů se žáky i jejich rodiči – cílem dosáhnout lepší efektivity 
vyučovacího procesu školního roku 

 výsledky přijímacích pohovorů 

 výsledky SCIO testů 

 účast a umístění v soutěžích a olympiádách 

 sportovní úspěchy 

 plnění projektů 

 spolupráce s Obecním úřadem Horní Suchá, školskou radou a sdružením rodičů 

 připomínky zákonných zástupců na třídních schůzkách 
 

5. Spolupráce se zákonnými zástupci 

Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla vždy realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, ples ZŠ, 
sportovně zábavné akce, Radovánky, lampiónový průvod, cyklistické závody, společný turistický výlet 
žáků se zákonnými zástupci a podílí se na finančním zajištění některých dalších akcí pro žáky.  
Náš ŠVP počítá s touto spoluprací i do budoucna. 
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6. Přílohy  

6.1. Průřezová témata 

 

6.1.1. Předmět: Český jazyk  

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení smyslové vnímání, 
pozornosti a soustředění - poznávání 
písmen, vyvození písmen (hry 
k rozvoji paměti, pozornosti, 
představivosti, k rozvíjení řeč, slovní 
zásoby)  
cvičení dovedností zapamatování - 
říkanky, básně 

řešení problému – doplňování 
krátkých a dlouhých samohlásek,  
souhlásek, skupinová práce 
cvičení dovedností zapamatování - 
hry k rozvoji paměti a pozornosti 

řešení problému 
cvičení dovednosti zapamatování – 
základní mluvnické kategorie 
podstatných jmen a sloves, věta 
jednoduchá, souvětí, vyjmenovaná 
slova (doplňovací cvičení, skupinová 
práce) 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

poznávání lidí    vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě - individuální a 
skupinová práce  
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a 
hledání výhod v odlišnostech - 
v textech rozliší dobro a zlo, kladnou 
a zápornou postavu, individuální a 
skupinová práce 

mezilidské vztahy   chování podporující dobré vztahy, 
empatie a pohled na svět očima 
druhého, respektování, podpora, 
pomoc – ztotožnění se s hrdinou 
v textu, skupinová práce 

komunikace dovednosti pro sdělování verbální i 
neverbální – vyprávění o obrázku, o 
přečteném textu, podle obrázkové 

komunikace v různých situacích – 
vyprávění o osobním pozorování a 
příhodách ze života, vyjadřování 

specifické komunikační dovednosti – 
tvorba osnovy a vyprávění podle 
osnovy 
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osnovy pocitů z přečteného textu 

kooperace a kompetice   rozvoj individuálních  dovedností 
pro kooperaci -  vymýšlení vlastních 
příběhů a pohádek, dramatizace, 
hledání hlavní myšlenky v textu 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení dovednosti pozornosti, soustředění a 
zapamatování -  význam slov, slovní druhy, skloňování 
podstatných jmen, doplňovací cvičení, skupinová práce 

dovednosti pro učení a studium – mluvnická gramotnost 
– mluvnické kategorie, slovní druhy, základní větné členy, 
věta jednoduchá, souvětí 

sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací 
o mně -  texty s vhodnou tématikou, popis, skupinová 
práce  

já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací 
o mně -  charakteristika 
co o sobě vím a co ne – popis, vyprávění osobních 
zážitků 
jak se promítá mé já v mém chování – dramatizace 
situací běžného života 
můj vztah ke mně samému - hodnocení, sebehodnocení   

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální  rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině a ve třídě – 
představování se, rozhovor, dramatizace  

vzájemné poznávání se ve skupině a ve třídě – 
charakteristika, prezentace sama sebe 

mezilidské vztahy empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, 
podpora, pomoc – ztotožnění se s literárními hrdiny 
v textu, skupinová práce 

vztahy a naše třída – dramatizace, skupinová práce, 
diskuze  

komunikace cvičení pozorování a empatického a aktivního 
naslouchání – práce s textem 
Komunikace v různých situacích – formy společenského 
jednání, slohová cvičení, dramatizace 

dovednosti pro sdělování verbální i nonverbální – 
dramatizace, recitace 
specifické komunikační dovednosti - dramatizace, práce 
ve skupině 
dialog – základní zásady vedení dialogu, práce ve 
dvojicích, dramatizace 
efektivní strategie – sestavování osnovy, vyprávění podle 
osnovy  
pravda, lež, předstírání v komunikaci – pověst, pohádka, 
bajka, povídka, reklama 

kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci – 
skupinová práce – dovednost odstoupit od vlastního 

rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci – práce ve 
skupině, rozdělení rolí 
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nápadu, navazovat na druhé, rozvíjet linii příběhu rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické 
zvládání situací soutěže, konkurence -  soutěže, herní 
činnosti, skupinová práce 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální  rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z 
hlediska různých typů problémů a sociálních rolí – 
doplňovací cvičení, mluvnické kategorie  

Problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních 
problémů vázaných na látku předmětu, problémy 
v seberegulaci – dialog, dramatizace, rozhovor 

Hodnoty, postoje, praktická etika vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; 
pomáhající a prosociální chování – texty s příslušnou 
tematikou, besedy, dramatizace 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich 
projevů v chování lidí; dovednosti rozhodování v eticky 
problematických situacích všedního dne – rozbor článku, 
charakteristika postavy, vyprávění vlastních zážitků 

 
Výchova v evropských a globálních souvislostech 

 4.ročník 5.ročník 

Evropa a svět nás zajímá  Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, 
místa, události a artefakty  v blízkém okolí mající vztah 
k Evropě a světu -  vyprávění vlastních zážitků, texty 
s danou tématikou, beseda 

objevujeme Evropu a svět  naše vlast a Evropa, Evropa a svět – texty, multimédia 
s evropskou tématikou 

jsme Evropané  co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní 
organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a 
mládeže – beseda, práce s mediálním materiálem 

 
Multikulturní výchova 

 4.ročník 5.ročník 

kulturní diference jedinečnost každého člověka  a jeho individuální 
zvláštnosti – vyprávění, popis, četba,   

respektování zvláštností různých etnik – četba, 
vyprávění, popis, rozdílnost tradic a zvyků 

lidské vztahy předsudky a vžité stereotypy- články s danou tematikou, 
lidové tradice, pověst, balada, pranostika 

 

etnický původ základní informace o různých etnických a kulturních 
skupinách žijících v české a evropské společnosti – 
četba, vyprávění vlastních zkušeností žáků, besedy   

odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost – 
multimedia, doplňková četba, kulturní akce 
různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa – 
četba, vyprávění, multimédia, zvyky, svátky, výročí 
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Mediální výchova 

 4.ročník 5.ročník 

kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a 
reklamě – reklama, zpráva, oznámení  
hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a 
reklamním sdělením – zpráva, oznámení, dramatizace, 
práce ve skupinách 

identifikování základních orientačních prvků v textu – 
tvorba osnovy, rozlišování jednoduchých slohových 
útvarů   
rozlišování zábavních prvků ve sdělení od 
informativních a společensky významných – rozlišení  a 
tvorba jednoduchých slohových útvarů  
hodnotící prvky ve sdělení; chápání podstaty 
mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel – 
popis, práce s ukázkou 

interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

 identifikace společensky významných hodnot v textu, 
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá – 
zpráva, oznámení, SMS, telefonování, internet, práce 
v měnitelných skupinách 

stavba mediálních sdělení příklady pravidelnosti uspořádání mediálních sdělení, 
zejména ve zpravodajství – dramatizace 
příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních 
sdělení - porovnávání periodik 

příklady pravidelnosti uspořádání mediovaných sdělení, 
zejména ve zpravodajství – zpravodajský příspěvek  
principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, 
pozitivní principy, zezábavňující principy – dramatizace, 
práce ve skupinách 
 

vnímání autora mediálních sdělení  identifikování postojů a názorů autora v mediovaném 
sdělení – rozlišování typu a hodnoty sdělení 

fungování a vliv médií ve 
společnosti 

vliv médií na každodenní život, společnost, politický 
život a kulturu z hlediska současné i historické 
perspektivy – film a televize, video, počítač, tisk 

faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících 
na jejich chování – besedy, ukázky, porovnávání periodik 
role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií 
na uspořádání dne, na postoje a chování; vliv médií na 
kulturu – televize, video, počítač, přehrávače, tisk 

tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně 
vhodných sdělení  -  formy společenského styku 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně 
vhodných sdělení – vlastní tvorba slohových útvarů, 
formy společenského styku 

práce v realizačním týmu utváření týmu, význam různých věkových a sociálních 
skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce 
v týmu – skupinová práce 

utváření týmu, význam různých věkových a sociálních 
skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce 
v týmu – skupinová práce, rozdělení rolí  
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6.1.2. Předmět: Anglický jazyk 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

rozvoj schopností a poznávání   cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění – hry 
k rozvoji paměti, pozornosti, rozvíjení 
řečových dovedností a slovní zásoby 
cvičení dovednosti zapamatování  - 
pojmenovávání předmětů, čísel atd. 
v anglickém jazyce, hry k rozvoji 
paměti nových výrazů 
Říkanky, písničky, básničky 

cvičení dovednosti zapamatování – 
hry k rozvoji paměti nových výrazů 
řešení problému – doplňování 
odpovědí a tvoření otázek dle vzoru, 
skupinová práce 
 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

poznávání lidí    vzájemné poznávání se ve skupině, 
ve třídě – samostatná práce žáka, či 
práce ve dvojici 

komunikace dovednosti pro sdělování verbální i 
nonverbální, řeč těla, zvuky, 
dramatizace, pantomima 
zdokonalování techniky řeči - 
sluchová analýza slova, na jejímž 
základě žák získá dovednost 
vyslovení slova v anglickém jazyce,  
komunikace písničkou a říkadlem 
 
 
 

dovednosti pro sdělování verbální i 
nonverbální, práce s textem, 
dramatizace, práce s audio 
nahrávkou 
specifické komunikační dovednosti - 
zdokonalování techniky řeči, důraz 
na fonetiku 
dialog - komunikace písničkou a 
říkadlem 
 

dovednosti pro sdělování verbální i 
nonverbální, práce se složitějším 
textem, vyhledání základních 
informací, dovednost monologu, 
dialogu 
specifické komunikační dovednosti - 
zdokonalování techniky řeči, důraz 
na fonetiku, melodii ve větě, přízvuk 
komunikace v různých situacích – 
používání jednoduché situace jako je 
omluva, pozdrav, prosba 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

Evropa a svět nás zajímá  lidová slovesnost – seznámení 
s anglickými pohádkami, říkadly a 
písničkami 

zvyky a tradice národů Evropy – 
porovnání základních svátků, zvyků a 
tradic v anglicky mluvících zemích a u 
nás 
rodinné příběhy – seznámení se 
slovní zásobou o rodině (základní 
slovíčka) 

život dětí v jiných zemích – škola a 
volný čas, skupinová práce, 
srovnávání života dětí v Evropě  
rodinné příběhy  – používání slovní 
zásoby o rodině a její prohloubení, 
sdílení informací o rodině se 
spolužáky, vypracování samostatné 
práce na téma rodina 
 

 
Multikulturní výchova  

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

multikulturalita    význam užívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění – uvědomění si 
běžně používaných anglických slov 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení dovednosti pozornosti, soustředění a 
zapamatování – významy slov, možnosti jejich užití 
zautomatizování odpovědí na základní společenské 
otázky 
řešení problému – základní mluvnické kategorie, sloveso 
to be, osoby, sloveso to have, tvoření záporu a otázek dle 
vzoru formou dialogů a skupinové práce 

dovednosti pro učení a studium – základní mluvnická 
gramotnost, používání základních časů, členů, tvoření 
otázek, záporů, použití frází 

sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací 
o mě; moje učení – charakteristika mého já, 
charakteristické vlastnosti (přídavná jména a opozita), 
popis pracovního postupu a mých pocitů při práci  
můj vztah k sobě samému – hodnocení a sebehodnocení 
práce a pracovních výkonů 
Cvičení sebekontroly a sebeovládání, dovednost 
pozitivně se naladit, motivovat 
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Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině, ve třídě – 
představení se, rozhovor, dramatizace 
Charakteristika sama sebe i spolužáka 
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem – charakteristika 
osob mluvících cizím jazykem, národnosti 

vzájemné poznávání se ve skupině, ve třídě – 
představení se několika možnými způsoby, rozhovor, 
dramatizace 
vzájemná charakteristika, prezentace sama sebe 
hledání výhod v odlišnostech – charakteristika 
národností 

komunikace cvičení pozorování a empatického a aktivního 
naslouchání 
práce se zvukovou nahrávkou, práce s textem 
vypracování projektů, dramatizace, vyprávění 
dovednosti pro sdělování verbální i nonverbální - 
dramatizace, písně, říkadla, pantomima 
komunikace v různých situacích – žádost, vysvětlení, 
přesvědčování, řešení konfliktů 

dovednosti pro sdělování verbální i nonverbální – 
zdokonalení techniky řeči, výslovnosti, dramatizace, 
písně, říkadla, pantomima 
specifické komunikační dovednosti – použití dialogu, 
obměna komunikačních situací, práce ve skupinkách 
 

 
Výchova v evropských a globálních souvislostech 

 4.ročník 5.ročník 

objevujeme Evropu a svět státní a evropské symboly – státní vlajky, hledání 
společných znaků, významné osobnosti  
život Evropanů a styl života v evropských rodinách – 
životní styl a vzdělávání v anglicky mluvících zemích, typy 
bydlení, volný čas 

naše vlast a Evropa – reálie v anglicky mluvících zemích 

Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě – seznámení se státy kolem nás, 
jejich jazykem a formou dorozumívání 
rodinné příběhy – příklady a porovnávání života rodin 
našich sousedů, vypravování 

zvyky a tradice národů Evropy – porovnání národních 
svátků nejen v anglicky mluvících zemí, ale i ostatních 
evropských zemích 
 

jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace – používání 
anglického jazyka nejen při vyučování, ale také při hře, 
při práci, v komunikaci a v běžném životě 

kořeny a zdroje evropské civilizace - výchova 
v evropského občana, tradice a zvyky, národní svátky, 
hledání společných znaků, práce v různorodých 
skupinách 
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Multikulturní výchova 

 4.ročník 5.ročník 

kulturní diference jedinečnost každého člověka, jeho individuální 
zvláštnosti – charakteristika, popis, četba a následné 
vyprávění 
poznávání vlastního kulturního zakotvení – srovnání 
mezi mnou uznávaných kulturních hodnot a zvyků a 
kulturních zvyků v anglicky mluvících zemí, seznámení 
s tradicemi a národními svátky 

respektování zvláštností různých etnik – četba, popis, 
zvyklosti a tradice, odlišné vnímání národnosti a 
národních svátků 
vstřícný postoj k odlišnostem různých skupin 

multikulturalita význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění - 
použití jazyka v jednotlivých komunikačních situacích 

význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění - 
poznání specifických rysů jazyků a jejich rovnocennost, 
slova přejatá z anglického do českého jazyka 
 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

komunikace dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální – 
trénování techniky řeči, 
intonace a výrazu 

specifické komunikační 
dovednosti – zapojení se 
do rozhovoru, monolog na 
dané téma 

dialog – vedení dialogu na 
dané téma, nácvik 
komunikativních, 
formulačních, 
argumentačních a 
prezentačních schopností a 
dovedností 

komunikace v různých 
situacích – nácvik 
schopnosti informovat, 
odmítnout, pozdravit, 
požádat, řešit konflikt, 
vysvětlit, zeptat se na něco 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy – členové 
rodiny, vyprávění, dopis 
život dětí v jiných zemích – 
škola a volný čas 

život dětí v jiných zemích – 
škola a volný čas, skupinová 
práce, srovnávání života 
dětí v Evropě 
zvyky a tradice národů 
Evropy – školní prázdniny a 
oslavy svátků, britská kuchyně 

zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa – 
poznávání oblastí života – 
zdravotní péče, systém 
stravování, školství, zábava 

zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa – 
seznámení s historií a 
současností anglicky i 
německy mluvících zemí, 
práce s časopisem, práce 
s textem, vyhledávání 
informací 

objevujeme Evropu a svět státní a evropské symboly 
– státní vlajky, hledání 
společných znaků, 

život Evropanů a styl života 
v evropských rodinách – 
srovnávání stylu života 

naše vlast a Evropa – reálie 
v anglicky i německy 
mluvících zemích 

životní styl a vzdělávání 
mladých Evropanů – 
vzdělávací systémy 



 

369 
 

významné osobnosti v anglicky a německy 
mluvících zemí ( video 
Windows on Britain apod.) 

v evropských zemích a v ČR, 
trávení volného času, 
možnost seberealizace 

jsme Evropané kořeny a zdroje evropské 
civilizace – komunikace o 
občanu Evropy 

klíčové mezníky evropské 
historie – tradice a zvyky, 
národní svátky 

čtyři svobody a jejich 
dopad na život jedince – 
dodržování školních 
pravidel, diskuse a projekty 
vypracované na jednotlivá 
témata 

instituce Evropské unie a 
jejich fungování – 
vyhledání informací a 
zpracování projektu 
co Evropu spojuje a co 
rozděluje – hledání 
společných znaků států 
Evropy 

 
Multikulturní výchova 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

etnický původ různé způsoby života, 
odlišné myšlení a vnímání 
světa – život dětí v Anglii, 
USA a Austrálii 

rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur -  
srovnávání různých kultur, 
hledání společných znaků, 
komunikace 
prostřednictvím dopisu, 
internetu 

základní informace o 
různých etnických a 
kulturních skupinách 
žijících v české a evropské 
společnosti – práce 
s časopisem R&R, 
vyhledávání informací 
z různých zdrojů 

odlišnosti lidí, ale i jejich 
vzájemná rovnost – aktivní 
účast v projektech, 
aktivitách a mezinárodních 
setkávání 

multikulturalita význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění – používání 
anglického nebo 
německého  jazyka 
v běžném životě, použití 
jazyka v jednotlivých 
komunikačních situacích, 
prosba, žádost, reakce 

význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění a 
celoživotního vzdělávání – 
používání jazyka 
v zahraničí, hledání nových 
přátel k dopisování, 
komunikace na internetu, 
použití jazyka v jednotlivých 
komunikačních situacích, 
omluva, vysvětlení 

význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění a 
celoživotního vzdělávání – 
využití jazyka v cestování, 
orientace ve městě, použití 
jazyka při krizové situaci 
(nemoc,nehoda) 
použití jazyka v jednotlivých 
komunikačních situacích, 
přesvědčování a 
interpretace textu jinými 
slovy 

naslouchání druhým, 
komunikace s příslušníky 
odlišných sociokulturních 
skupin, vstřícný postoj 
k odlišnostem – texty 
z učebnice a časopisu o 
životě dětí z jiných 
sociokulturních skupin, 
nachází v odlišnostech 
příležitost k obohacení 
svých hodnot 
význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění a 
celoživotního vzdělávání – 
příprava na rozdílové testy 
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a přijímací zkoušky na 
střední školy 
specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost – 
seznámení s rozdíly 
v angličtině britské, 
americké a australské, 
seznámení s jednotlivými 
nářečími  

 



 

371 
 

6.1.3. Předmět: Ruský jazyk 

 
Osobnostní a sociální výchova – Sociální rozvoj 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

komunikace  dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální – 
trénování techniky řeči, 
intonace a výrazu 
specifické komunikační 
dovednosti – zapojení se 
do rozhovoru, monolog na 
dané téma 

dialog – vedení dialogu na 
dané téma, nácvik 
komunikativních, 
formulačních, 
argumentačních a 
prezentačních schopností a 
dovedností 

komunikace v různých 
situacích – nácvik 
schopnosti informovat, 
odmítnout, pozdravit, 
požádat, řešit konflikt, 
vysvětlit, zeptat se na něco 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Evropa a svět nás zajímá  Rodinné příběhy – členové 
rodiny, vyprávění, dopis 
Život dětí v jiných zemích – 
škola a volný čas  
Život dětí v jiných zemích – 
škola a volný čas, skupinová 
práce, srovnávání života 
dětí v Evropě a v Rusku 
Zvyky a tradice národů 
Evropy – školní prázdniny a 
oslavy svátků, ruská 
kuchyně 

Zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa – 
poznávání oblastí života – 
zdravotní péče, systém 
stravování, školství, zábava 

Zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa – 
seznámení s historií a 
současností Ruska, práce 
s novinami, práce s textem, 
vyhledávání informací 

objevujeme Evropu a svět  Státní a evropské symboly 
– státní vlajky, hledání 
společných znaků, 
významné osobnosti  
Život Evropanů a styl 
života v evropských 
rodinách – srovnávání stylu 
života v Rusku a u nás ( 
video apod.) 

Naše vlast a Evropa –  
ruské reálie  

Životní styl a vzdělávání 
mladých Evropanů – 
vzdělávací systémy v Rusku 
a v ČR, trávení volného 
času, možnost 
seberealizace 

jsme Evropané  Klíčové mezníky evropské Kořeny a zdroje evropské Klíčové mezníky evropské 



 

372 
 

historie – tradice a zvyky, 
národní svátky 

civilizace – komunikace o 
občanu Evropy a Ruska 

historie – diskuse nad 
vztahy ČR a Ruska 
Čtyři svobody a jejich 
dopad na život jedince – 
dodržování školních 
pravidel, diskuse a projekty 
vypracované na jednotlivá 
témata 

 
Multikulturní výchova 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Multikulturalita    Naslouchání druhým, 
komunikace s příslušníky 
odlišných sociokulturních 
skupin, vstřícný postoj 
k odlišnostem – texty 
z učebnice a novin o životě 
děti z jiných sociokulturních 
skupin umožňují vnímat 
odlišnosti jako příležitost 
k obohacení svých hodnot 

Etnický původ  Různé způsoby života, 
odlišné myšlení a vnímání 
světa – život děti v Rusku  
 

Rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur – 
srovnávání různých kultur, 
hledání společných znaků, 
komunikace 
prostřednictvím internetu a 
dopisů 
 

Základní informace o 
různých etnických a 
kulturních skupinách 
žijících v české a evropské 
společnosti – vyhledávání 
informaci v tisku a na 
internetu 
Odlišnost lidí, ale i jejich 
vzájemná rovnost – aktivní 
účast na projektech a 
aktivitách, mezinárodních 
setkáních 
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6.1.4. Předmět: Matematika 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení smyslové vnímání, 
pozornosti a soustředění – zápis čísla 
v desítkové soustavě, rozklad čísla na 
základě názoru, sčítání a odčítání do 
20  
řešení problému – slovní úlohy 

cvičení smyslové vnímání, 
pozornosti a soustředění – sčítání a 
odčítání do 100 
Cvičení dovedností zapamatování – 
násobení a dělení čísel do 100 
řešení problému – slovní úlohy 

cvičení smyslové vnímání, 
pozornosti a soustředění – 
geometrie – bod, přímka, úsečka, 
polopřímka, sčítání a odčítání do 
1000 
řešení problému – slovní úlohy – 
řešení i tvorba, doplňování 
jednoduchých tabulek, úlohy na 
orientaci v prostoru a čase 
cvičení dovednosti zapamatování – 
násobení a dělení čísel do 1000 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

kooperace a kompetice    rozvoj sociálních dovedností pro 
kooperaci – tvorba a řešení úloh 
s aplikací osvojených početních 
operací, skupinová práce pod 
vedením učitele 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti  

  dovednosti pro řešení problémů a 
rozhodování z hlediska různých typů 
problémů a sociálních rolí – řešení a 
tvorba, slovních úloh, logické úlohy 
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Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení dovednosti pozornosti, soustředění a 
zapamatování – geometrie – rýsování, přesnost a postup 
řešení problémů – slovní úlohy – jednoduché a složené, 
zlomky 

dovednosti pro učení a studium – logické úlohy, slovní 
úlohy s více výpočty, hledání více způsobů řešení 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

kooperace a kompetice  rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci – řešení 
slovních úloh, obhajoba způsobu řešení 

rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci – rozdělení 
rolí a vedoucí role ve skupině při řešení úloh 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti  

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování 
z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, 
problémy v mezilidských vztazích – práce ve dvojicích – 
složené slovní úlohy, složené příklady 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování 
z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, 
problémy v mezilidských vztazích – řešení úloh s různým 
stupněm obtížnosti  

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

kooperace a kompetice  rozvoj individuálních 
dovedností pro kooperaci  
- skupinová zpětná kontrola 
řešení (zkoušky), práce ve 
dvojicích,vyhodnocení a 
rozbor mylných 
závěrů,oprava chybných 
postupů a řešení,  
rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci  
- skupinová práce a 
prezentace své práce, návrh 
různých způsobů řešení ve 
skupině 
rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro 
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etické zvládání situací 
soutěže - skupinová práce- 
soutěže (Pythagoriáda, 
Klokan), rozbory a 
vyhodnocení, srovnávání a  
poučení se z chyb 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti  

zvládání učebních 
problémů vázaných na 
látku předmětu – 
procvičování učiva formou 
domácích úkolů, písemných 
testů, doučování, kroužků 
vzájemná pomoc ve dvojici i 
ve skupině 

dovednosti pro řešení 
problému – využití 
získaných matematických 
znalostí a jejich aplikace 
při řešení složitějších 
slovních úloh z praxe 

dovednosti pro řešení 
problému a rozhodování 
z hlediska různých typů 
problémů - konstrukční 
úlohy, rovnice, zkoušky a 
slovní úlohy, orientace 
v tabulkách a využití 
kalkulátoru 

rozhodování z hlediska 
různých typů problémů, 
seberegulace - konstrukční 
úlohy, slovní úlohy, tělesa, 
testování formou 
srovnávacích testů, příprava 
na přijímací zkoušky 
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6.1.5. Předmět: Informatika  

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4. ročník 5. ročník 

Rozvoj schopností  poznávání 
 

 cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů -  
základní pojmy informačních činností, struktura, funkce a 
popis PC, práce s daty, jednoduchá údržba PC   
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění -  
vyhledávání informací, práce s PC, jednoduché hry 
dovednosti pro učení a studium - vyhledávání informací, 
základy práce na PC, výukové programy 

 
Mediální výchova 

 4. ročník 5. ročník 

interpretace vztahů a mediálních 
sdělení 

 různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce - 
práce s internetem, vyhledávání informací 
rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a 
„fiktivním“ obsahem – sledování zpráv a reklam, 
porovnávání jejich obsahu 
vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti – 
porovnávání zjištěných informací s vlastními zkušenostmi  

stavba mediálních sdělení 
 

 příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních 
sdělení - porovnávání sdělení z různých zdrojů – internet 
principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, 
pozitivní principy, zezábavňující principy – porovnávání 
různých staveb internetových stránek 

fungování a vliv médií ve 
společnosti 
 

 organizace a postavení médií ve společnosti - 
informační zdroje, informační instituce, internet  
vliv médií na každodenní život, společnost, politický 
život a kulturu z hlediska současné i historické 
perspektivy - internet - jeho význam a historie, ostatní 
média 
role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií 
na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na 
postoje a chování - internet a jeho význam, PC a zdraví, 
vyhledávání informací 
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tvorba mediálního sdělení 
 

 uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně 
vhodných sdělení - jednoduchý dokument, sdělení 
elektronickou poštou 

práce v realizační týmu   utváření týmu, význam různých věkových a sociálních 
skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce 
v týmu - skupinová práce, rozdělení rolí  
stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování 
úkolů a zodpovědnosti jednoduché činnosti na PC - 
skupinová práce – rozdělení a dodržení rolí a činností   

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

hodnoty, postoje, praktická etika 
 

analýzy vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich 
projevů v chování lidí - 
porovnávání informací 
z více zdrojů 
vytváření povědomí o 
kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 
spravedlivost, 
respektování atd. – práce 
s aplikacemi, vyhledávání 
informací - práce ve 
skupinách, rozdělení a 
dodržení skupinové role 
dovednosti rozhodování 
v eticky problematických 
situacích všedního dne – 
komunikace ve skupině a v 
kolektivu 

 analýzy vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich 
projevů v chování lidí- 
vyhledávání a porovnávání 
informací z více zdrojů, 
výběr podle vhodnosti pro 
daný záměr 
vytváření povědomí o 
kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 
spravedlivost, 
respektování atd. – práce 
s aplikacemi , vyhledávání 
informací - práce ve 
skupinách, zodpovědné 
přijetí a dodržení role, 
hodnocení obsahu 
vyhledaných informací  
pomáhající a prosociální 
chování - práce 
s aplikacemi , vyhledávání 
informací - práce ve 
skupinách, pomoc 
znevýhodněným 
spolužákům 

analýzy vlastních i cizích 
postojů a hodnot a jejich 
projevů v chování lidí 
porovnávání informací 
z více zdrojů - práce ve 
skupinách, vytváření 
povědomí o kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 
spravedlivost, 
respektování atd. 
samostatné vytváření 
skupinových prací na 
zadané téma s využitím 
výpočetní techniky 
pomáhající a prosociální 
chování práce s aplikacemi 
, vyhledávání informací - 
práce ve skupinách, pomoc 
znevýhodněným 
spolužákům 
dovednosti rozhodování 
v eticky problematických 
situacích všedního dne – 
morální využití výpočetní 
techniky a internetu 



 

378 
 

 Mediální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

kritické čtení a vnímání 
mediálních činností 
 

pěstování kritického 
přístupu ke zpravodajství a 
reklamě – vyhledávání a 
porovnávání informací 
hledání rozdílu mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením – 
porovnávání informací 
z různých zdrojů 
identifikování základních 
orientačních prvků v textu 
- práce s informacemi - 
rozlišování různých typů a 
účelů sdělení 
chápání podstaty 
mediálního sdělení, 
objasňování jeho cílů a 
pravidel – práce 
s informacemi - sledování a 
porovnávání informací, 
vyhledávání rozdílů  

 pěstování kritického 
přístupu ke zpravodajství a 
reklamě – ověřování 
pravdivosti informací z více 
zdrojů 
rozlišování zábavních 
(bulvárních) prvků ve 
sdělení od informativních a 
společensky významných - 
porovnávání informací 
z různých zdrojů, sledování 
použitých prostředků 
sdělení 
chápání podstaty 
mediálního sdělení, 
objasňování jeho cílů a 
pravidel – porovnávání 
informací, vyhledávání 
podobností ,rozdílů a 
charakteristických znaků 
jednotlivých typů sdělení, 
tvorba jednoduchých 
sdělení 

pěstování kritického 
přístupu ke zpravodajství a 
reklamě – ověřování 
pravdivosti informací z více 
zdrojů, tvorba vlastních 
mediálních sdělení 
rozlišování zábavních 
(bulvárních) prvků ve 
sdělení od informativních a 
společensky významných -  
hodnotící prvky ve sdělení 
– tvorba různých typů 
mediálních sdělení 
s využitím výpočetní 
techniky, výběr vhodných 
výrazových prostředků 
chápání podstaty 
mediálního sdělení, 
objasňování jeho cílů a 
pravidel – tvorba 
jednoduchých 
internetových stránek 

interpretace vztahů mediálních 
sdělení a reality 
 

různé typy sdělení, jejich 
rozlišování, a jejich funkce- 
vyhledávání a porovnávání 
informací 
vztah mediálního sdělení a 
sociální zkušenosti – 
porovnávání informací 
z různých zdrojů, srovnání 
s vlastními zkušenostmi 
 

 hlavní rysy 
reprezentativnosti - 
porovnání informací 
z různých zdrojů 
vztah mediálního sdělení a 
sociální zkušenosti – volba 
seriozních zdrojů informací  

různé typy sdělení, jejich 
rozlišování, a jejich funkce- 
tvorba sdělení s využitím 
výpočetní techniky 
s různým záměrem 
rozdíl mezi reklamou a 
zprávou a mezi 
„faktickým“ a „fiktivním“ 
obsahem – rozlišování 
zdrojů a účelů sdělení, 
tvorba různých typů sdělení  
s využitím výpočetní 
techniky 
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 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

stavba mediálních sdělení 
 

příklady pravidelností 
v uspořádání mediovaných 
sdělení, zejména ve 
zpravodajství – sledování 
rozvržení internetových 
portálů 
 

 principy sestavování 
zpravodajství a jejich 
identifikace, pozitivní 
principy, zezábavňující 
principy – porovnávání 
informací z různých zdrojů, 
sledování rozdílů 

příklady stavby a 
uspořádání zpráv – stavba 
webových stránek 
principy sestavování 
zpravodajství a jejich 
identifikace, pozitivní 
principy, zezábavňující 
principy - porovnávání 
stavby internetových 
portálů, hodnocení jejich 
obsahu a výběr vhodných 
pro vyhledávání informací 
na zadané téma 

fungování a vliv médií ve 
společnosti 
 

organizace a postavení 
médií ve společnosti – 
výpočetní technika a 
internet jako zdroj 
informací 
role médií v každodenním 
životě jednotlivce, vliv 
médií na uspořádání dne, 
na rejstřík konverzačních 
témat, na postoje 
a chování – práce na PC a 
internetu 
 

 faktory ovlivňující média, 
interpretace vlivů 
působících na jejich 
chování; způsoby 
financování médií a jejich 
dopady – porovnávání 
informací z různých zdrojů, 
financování některých 
internetových portálů 
- vliv médií na každodenní 
život, společnost, politický 
život a kulturu z hlediska 
současné i historické 
perspektivy – výpočetní 
technika a internet jako 
zdroj informací – 
vyhledávání, třídění a 
porovnávání informací, 
práce s aplikacemi a daty 

vliv médií na kulturu – 
vyhledávání informací na 
internetu, počítačová 
grafika, jednoduché 
webové stránky 
role médií v každodenním 
životě jednotlivce, vliv 
médií na uspořádání dne, 
na rejstřík konverzačních 
témat, na postoje 
a chování – práce na PC a 
internetu - vhodné, 
přiměřené a morální využití 
výpočetní techniky  
role médií v každodenním 
životě jednotlivce, vliv 
médií na uspořádání dne, 
na rejstřík konverzačních 
témat, na postoje 
a chování – práce na PC a 
internetu, využití 
vyhledaných informací pro 
praktickou práci a život 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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tvorba mediálního sdělení 
 

uplatnění a výběr 
výrazových prostředků a 
jejich kombinací pro 
tvorbu věcně správných a 
komunikačně vhodných 
sdělení – tvorba 
jednoduchých prací 
v textovém a tabulkovém 
editoru, tvorba 
jednoduchých prezentací 

 uplatnění a výběr 
výrazových prostředků a 
jejich kombinací pro 
tvorbu věcně správných a 
komunikačně vhodných 
sdělení - tvorba prací 
v textovém a tabulkovém 
editoru, tvorba prezentací 
 

technologické možnosti a 
jejich omezení – tvorba 
prací s využitím 
předchozích znalostí 
počítačových aplikací 
tvorba mediálního sdělení 
pro školní časopis, rozhlas, 
televizi či internetové 
médium – tvorba prací 
prostřednictvím výpočetní 
techniky, tvorba 
jednoduchých webových 
stránek 

práce v realizační týmu 
 

utváření týmu, význam 
různých věkových a 
sociálních skupin pro 
obohacení týmu, 
komunikace a spolupráce 
v týmu – skupinová práce 
při vytváření jednoduchých 
prací na PC 

 komunikace a spolupráce 
v týmu – skupinová práce, 
rozdělení rolí při činnostech 
na PC 
Faktory ovlivňující práci 
v týmu – dostupnost 
techniky, zdrojů informací, 
osobnostní hlediska pro 
práci v týmu –  

stanovení si cíle, časového 
harmonogramu a 
delegování úkolů a 
zodpovědnosti – 
samostatná práce ve 
skupinách při tvorbě práce 
na dané téma s využitím  
výpočetní techniky 
Faktory ovlivňující práci 
v týmu – dostupnost 
techniky, zdrojů informací, 
osobnostní hlediska apod. 
ovlivňující práci v týmu – 
práce ve skupinách při 
tvorbě práce na dané téma 
s využitím  výpočetní 
techniky 
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6.1.6. Předmět: Prvouka 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění – orientace 
ve třídě, ve škole, při cestě do školy 
cvičení dovednosti zapamatování – 
práce s pracovními listy, orientace 
v čase (roční období) 

cvičení dovednosti zapamatování – 
příroda v ročních obdobích, 
samostatné práce, pokusy, 
pozorování, hry k rozvoji paměti a 
pozornosti 

cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění – světové 
strany, měření času, orientace 
v přírodě, vycházky 
řešení problému – skupinové práce, 
pokusy, hry, soutěže 

sebepoznání a sebepojetí   já jako zdroj informací o sobě – moje 
tělo a péče o něj 
moje vztahy k lidem –život a vztahy 
v rodině, dělba práce, rodina a její 
okolí, rozhovory, vyprávění, 
doplňování, pracovní listy 

kreativita   cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity – úprava sešitů, 
samostatné práce, pracovní listy, 
tvorba pomůcek, přinášení 
zajímavých materiálů do vyučování, 
skupinová práce 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

poznávání lidí vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě – pravidla 
společenského chování, školní řád, 
skupinová práce 

vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě – škola a její blízké 
okolí, samostatné a skupinové práce, 
hry, soutěže, dramatizace 

vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě – individuální a 
skupinové práce 
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a 
hledání výhod v odlišnostech – 
změny v přírodě během roku, 
proměny lidského života, vyprávění, 
kresba, cestování, zážitky z prázdnin 

mezilidské vztahy péče o dobré vztahy – dramatizace 
pravidel slušného chování 

chování podporující dobré vztahy – 
vztahy v rodině, práva a povinnosti 

chování podporující dobré vztahy – 
chování členů rodiny, chování 
v různých situacích, základní pravidla 
společenského chování (skupinové 
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práce, dramatizace) 

komunikace dovednosti pro sdělování verbální i 
neverbální – vyprávění o rodině, o 
zvířatech, rostlinách, komunikace 
v různých situacích, základní pravidla 
společenského chování, vyprávění 
osobních zážitků, dramatizace 

  

kooperace a kompetice  rozvoj individuálních dovedností pro 
kooperaci – práce ve skupině, 
pracovní listy, soutěže, dramatizace 

rozvoj individuálních dovedností pro 
kooperaci – práce v různorodých 
skupinách, dramatizace, hry, 
doplňovačky, soutěže, používání 
zajímavých materiálů ve výuce 

 

 
Výchova demokratického občana 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

občanská společnost a škola  škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole – školní řád, pravidla chování  a 
práce ve třídě 

škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole – pravidla chování a práce ve 
třídě, školní řád, skupinové práce, 
mimoškolní aktivity, vycházky a 
kulturní akce školy 

škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole - pravidla chování a vzájemná 
spolupráce ve třídě, školní řád, život 
ve škole, práva a povinnosti žáků, 
dopravní výchova 

občan, občanská společnost a stát   občan jako odpovědný člen 
společnosti – naše třída, škola, náš 
domov, naše obec, vycházky, besedy, 
skupinové práce, chování za 
krizových situací 

formy participace občanů 
v politickém životě 
 

  obec jako základní jednotka 
samosprávy státu; společenské 
organizace a hnutí – vycházky po 
obci, skupinové práce a projekty, 
doplňkové materiály 
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Multikulturní výchova  

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

lidské vztahy  právo všech lidí žít společně a 
podílet se na spolupráci – soužití ve 
třídě, v rodině, vzájemná pomoc 

právo všech lidí žít společně a 
podílet se na spolupráci – soužití ve 
třídě, ve škole, vzájemná pomoc – 
skupinové práce, pokusy 

právo všech lidí žít společně a 
podílet se na spolupráci – vzájemné 
soužití ve třídě, ve škole, v obci 
uplatňování principu slušného 
chování; význam kvality 
mezilidských vztahů pro harmonický 
rozvoj osobnosti – vycházky, práce 
ve různorodých skupinách, život 
v obci, společenské organizace 
Tolerance, empatie, umět se vžít do 
role druhého; lidská solidarita, 
osobní přispění k zapojení žáků 
z odlišného kulturního prostředí do 
kolektivu třídy – besedy, hrové 
činnosti, skupinová práce, projekty  

 
Environmentální výchova  

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

ekosystémy  les, pole, vodní zdroje – příroda 
v ročních obdobích, pracovní listy, 
vycházky, omalovánky 

les, pole, vodní zdroje – rostliny, 
živočichové, práce na poli během 
roku, skupinové práce, pracovní listy 

les, pole, vodní zdroje – znaky 
ročních období, pokusy, 
rozmnožování rostlin, práce ve 
skupinách 

základní podmínky života voda, ovzduší, půda – zdravá výživa, 
pitný režim, základní hygienické 
návyky 

voda, ovzduší, půda – roční období, 
práce lidí, režim dne, zdravá výživa 

voda, ovzduší, půda – látky a jejich 
vlastnosti, pokusy, pracovní listy, 
skupinové práce, chování a ochrana 
člověka za mimořádných situací 

lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

  zemědělství a životní prostředí, 
průmysl a životní prostředí, doprava 
a životní prostředí – obec, ochrana 
přírody, sběr lesních plodů a 
druhotných surovin, vycházky – 
chování v přírodě 

vztah člověka k prostředí   naše obec – učivo o obci 
náš životní styl – člověk a jeho zdraví 
– exkurze, vycházky, výlety 
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6.1.7. Předmět: Přírodověda 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení dovednosti pozornosti, soustředění, řešení 
problémů – pokusy 

cvičení dovednosti pozornosti, soustředění a 
zapamatování, řešení problémů – skupinová práce, hry 
soutěže 

seberegulace a sebeorganizace  cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního 
jednání i prožívání, vůle – péče o zdraví,  samostudium 

kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – 
ekosystémy – skupinové samostatné práce 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – úprava 
sešitů, tvorba samostatných prací, Vesmír, podnebné 
pásy 
tvořivost v mezilidských vztazích – práce v měnitelných 
skupinách 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 zvládání učebních problémů vázaných na látku 
předmětu – měření, pokusy, jednoduché stroje 

 
Multikulturní výchova 

 4.ročník 5.ročník 

etnický původ  rovnocennost všech etnických skupin a kultur – člověk a 
jeho zdraví – lidské tělo, kůže 

 
Environmentální výchova 

 4.ročník 5.ročník 

ekosystémy   les, pole, vodní zdroje – rostliny, houby, živočichové ČR les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný les – 
podnebné pásy 

základní podmínky života půda – vznik 
voda, ovzduší – látky a jejich vlastnosti 
ochrana biologických druhů – ZOO, botanické zahrady, 
skupinové práce s doplňkovým materiálem 

voda, ovzduší, půda, přírodní zdroje – životní podmínky 
na Zemi a ve vesmíru 
energie – učivo o energii 

lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

ochrana přírody a kulturních památek – ekosystémy, 
CHKO, NP 

průmysl a životní prostředí – nerostné suroviny, stroje 

vztah člověka k prostředí  náš životní styl – ochrana přírody a tvorba životního 
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prostředí 
prostředí a zdraví – člověk a jeho zdraví 

 
Mediální výchova 

 4.ročník 5.ročník 

kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

 pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a 
reklamě – zdravý životní styl 
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6.1.8. Předmět: Vlastivěda  

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

rozvoj schopností a poznávání  cvičení dovednosti pozornosti, soustředění a 
zapamatování – náčrtky, plány, mapy 

cvičení dovednosti pozornosti, soustředění a 
zapamatování – mapy, globus 

seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání – skupinová práce, 
práce s mapou 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – skupinová práce, 
slepé mapy, samostudium 

kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – 
doplňování do mapy, oblasti ČR 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – úprava 
sešitů, tvorba samostatných prací, oblasti ČR, Evropa 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

mezilidské vztahy  lidská práva jako regulativ vztahů – postavení člověka 
v historických obdobích 

poznávání lidí  vzájemné poznávání ve skupině/třídě – školní řád, práva 
a povinnosti občana 

vzájemné poznávání ve skupině/třídě – práva a 
povinnosti občana, státní symbolika, Ústava 
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem hledaní výhod 
v odlišnostech, chyby při poznávání lidí - Evropa 

 
Výchova demokratického občana 

 4.ročník 5.ročník 

občan, občanská společnost a stát  občan jako odpovědný člen společnosti – naše vlast, 
domov, krajina, národ, symboly, naši sousedé 
principy soužití s minoritami – život a soužití příslušníků 
různých národností na našem území  

občan jako odpovědný člen společnosti – naše vlast, 
státní zřízení, politický systém, státní správa,  
listina základních práv a svobod, práva a povinnosti 
občana – práva a povinnosti občana ČR 
základní principy a hodnoty demokratického politického 
systému – státní zřízení ČSR, ČSSR a ČR 

formy participace občanů 
v politickém životě 

společenské organizace a hnutí  - společenské 
organizace a hnutí v obci a regionu 

společenské organizace a hnutí  - společenské 
organizace a hnutí v ČR 
volební systémy a demokratické volby a politika – 
zákony a řízení státu 

principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

 principy demokracie, základní kategorie fungování 
demokracie, demokracie jako protiváha diktatury a 
anarchie; principy demokracie; základní principy 
fungování demokracie; význam ústavy jako základního 
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zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a 
problémů v osobním životě i ve společnosti - principy 
demokracie, chování lidí, právo a spravedlnost 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 4.ročník 5.ročník 

Evropa a svět nás zajímá   rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa – 
zážitky z prázdnin, sousední státy a život v nich 

objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa – naše vlast, historie a současnost Evropa a svět, evropské krajiny – evropský dům  

jsme Evropané  kořeny a zdroje evropské civilizace – sousední státy 
evropská integrace – začlenění do EU 
klíčové mezníky evropské historie – období vlád 
významných evropských a českých panovníků  a jejich 
odkaz do současnosti 
instituce EU a jejich fungování; čtyři svobody a jejich 
dopad na život jedince -  beseda 

 
Multikulturní výchova 

 4.ročník 5.ročník 

lidské vztahy  právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci – 
soužití lidí v obci  

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci – 
soužití lidí v Evropě 

etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur – nejstarší 
osídlení vlasti 

postavení národnostních menšin – světové války  

princip sociálního smíru solidarity odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění 
diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám – 
starší dějiny ČR 

nekonfliktní život v multikulturní společnosti – základní 
globální problémy, problémy mezi lidmi, nesnášenlivost 
otázka lidských práv, základní dokumenty - Ústava 

 
Environmentální výchova 

 4.ročník 5.ročník 

ekosystémy    kulturní krajina – kraje ČR, Evropa – zařazení ČR do 
podnebného pásu 

základní podmínky života voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje – obec a 
region 

voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje – kraje ČR 

vztah člověka k prostředí naše obec – zemědělství, průmysl, doprava v obci a 
regionu 

náš životní styl – základní globální problémy 
nerovnoměrnost života na Zemi – porovnání životní 
úrovně zemí Evropy 
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6.1.9. Předmět: Dějepis 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. 7. 8. 9. 

Rozvoj schopnosti poznávání  cvičení pozornosti a 
soustředění –práce s mapou 

postoje, životní hodnoty-
rozhodování významné 
osobnosti-osudy lidstva 

cvičení dovednosti 
zapamatování - orientace na 
mapě 

cvičení pozornosti a 
soustředění - porovnávání 
grafů 

Sebepoznání a sebepojetí postoje významných 
osobností –vliv na utváření 
dějin 

  postoje význam osobností-
vliv na průběh dějin 

Kreativita kreativita-řešení projektů originalita-vytváření 
projektů 

pružnost 
nápadů,originalita-řešení 
projektů,samostatných 
úkolů 

kreativita-řešení projektů, 
olympiády 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. 7. 8. 9. 

poznávání lidí  
 

   chyby při poznávání lidí-
postoje v neobvyklých 
situacích 

mezilidské vztahy péče o dobré vztahy- 
empatie,pomoc druhým 

péče o dobré vztahy- 
respekt, podpora 

lidská práva jako 
regulativ vztahů-boj za 
práva, porušování práv 
v různých vývojových 
etapách 

lidská práva jako 
regulativ vztahů - důsledky 
porušování lidských práv 

komunikace 
 

řeč těla, řeč zvuků a slov, 
řeč předmětů a prostředí, 
lidských skutků- v průběhu 
staletí 

dodržování etiky 
komunikace (věcnost, 
naslouchání, respektování 
jiných názorů) 

rozvoj dovedností pro 
sdělování verbální –
technika řeči,umění vést 
dialog 

komunikační obrana proti 
agresi a manipulaci –
schopnost řešení problémů 
 

kooperace a kompetice rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci a 
pro zvládání  soutěže  a 
konkurence-praktická 
cvičení ,prezentace vlastních 
projektů 

rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci  - 
práce v týmu, soutěže, 
olympiády 

rozvoj individuálních 
dovedností pro spolupráci  - 
vytváření projektů, společné 
prožívání při řešení 
problémů, schopnost 
vyjádřit nesouhlas,prosadit 
svůj názor, přijmout jiný 
návrh 

rozvoj sociálních 
dovedností pro spolupráci a 
pro zvládání konkurence - 
využití informačních zdrojů a 
učebních impulzů, projekty 
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Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

hodnoty, postoje,  praktická etika vytváření povědomí o 
kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 
respektování atd. 

vytváření povědomí o 
kvalitách typu spravedlnost, 
odpovědnost atd. – osobní 
příklad postojů Karla 
IV.,Jana Husa,Jiřího 
z Poděbrad apod. 

pomáhající a prosociální 
chování – příklady 
z evropských dějin 

dovednosti rozhodování 
v eticky problematických 
situacích - osobní 
odpovědnost za řešení 
problémů, vliv na osudy 
lidstva 

 
Výchova demokratického občana 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník  9. ročník 

občan, občanská společnost a 
stát 
 

základní principy a hodnoty 
demokrat.politického 
systému /právo, 
spravedlnost/ - období 
antiky 

principy soužití 
s minoritami – vzájemné 
vztahy,výchova k sebeúctě, 
sebedůvěře, samostatnosti, 
angažovanosti 

listina základních práv a 
svobod, práva a povinnosti 
občana- skupinová práce, 
formulace otázek a 
odpovědí, řízená skupinová 
diskuse 

úloha občana v demokratické 
společnosti –utváření hodnot 
jako 
svoboda,spravedlnost,tolerance, 
odpovědnost 
 

formy participace občanů 
v politickém životě 
 

demokratické volby a 
politika v Aténách-řízený 
rozhovor 
 

  
 

demokrat.politika - vznik 
USA, vydání Ústavy, odkaz 
TGM 
 

 demokratické volby –
společenské organizace a hnutí 
 

principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

principy demokracie -
demokratické způsoby 
řešení konfliktů v osobním 
životě i ve společnosti 
 
 

základní kategorie 
fungování demokracie 
/spravedlnost, řád, zákon, 
právo, morálka/ 

význam Ústavy jako 
zákl.zákona země - učit se 
nést důsledky za svá 
rozhodnutí, demokracii a 
svobodu nelze zaměňovat 
za anarchii 

demokracie jako protiváha 
diktatury a anarchie, pojmy 
fašismus, totalita, neonacismus 
(ohniska střetů) 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa - 
nejstarší státy v Evropě, 
kořeny evropské civilizace, 
významné osobnosti 

naše vlast a Evropa – poznat 
a pochopit život a dílo význ. 
Evropanů,zájem o 
osobnostní vzory 

naše vlast a Evropa – 
porozumět sociálním a 
kulturním odlišnostem mezi 
národy 

mezinárodní setkávání–
osvojování vzorů chování 
občana,využití otevřených 
životních perspektiv vEvropě 
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Multikulturní výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

lidské vztahy                       
 
 
 
 
 
 
 
multikulturalita 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
komunikace s příslušníky 
odlišných skupin – 
vzájemné obohacování                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
lidská solidarita – osobní 
přispění k zapojení žáků 
z odlišného kulturního 
prostředí do kolektivu třídy, 
srovnávání různých kultur 

vztahy mezi kulturami 
různých států, vzájemné 
obohacování, diskuse ve 
skupině, solidarita 
s druhými, rozvíjení 
schopnosti empatie                 
 
 
otázka lidských práv, 
 základní dokumenty – 
odpovědnost za dodržování 
práv 

Rozpoznávání projevů 
rasové nesnášenlivosti 
v minulosti i 
současnosti,udržovat 
tolerantní vztahy, holocaust-
exkurze do 
Osvětimi,vytváření vlastních 
postojů                                   
rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur – 
uvědomění si vlastní identity 
i respektu k jiným kulturním 
skupinám 

 
Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 ochrana kulturního dědictví 
–význam ochrany památek, 
vnímání estet. hodnot 
prostředí 

příroda a kultura obce a její 
ochrana – důsledky lidských 
činností na prostředí, 
odpovědnost ve vztazích k 
přírodě 

zajišťování ochrany 
životního prostředí v obci - 
ohrožování životního 
prostředí- 2. svět. válka- 
atomové pokusy, vnímání 
života jako nejvyšší hodnoty 

 
Mediální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

fungování a vliv médií ve 
společnosti 

chápání podstaty 
mediálního sdělení – práce 
s textem,týmová práce 

chápání podstaty 
mediálního sdělení -
formulování hlavních 
myšlenek textu 

vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování 
–porovnávání informací 
z různých zdrojů, uspořádání  
informací z textu s ohledem 
na jeho účel  

role médií v politických 
změnách,hledání paralel 
mezi minulými a současnými 
událostmi, porovnávání jevů 
a procesů v evropském i 
celosvětovém měřítku, 
vytváření kritického odstupu 
od mediovaných sdělení 
(diskuse ve skupině) 
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6.1.10. Předmět: Fyzika 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

rozvoj schopností poznávání cvičení pozornosti a 
soustředění- samostatná 
práce při frontálních 
pokusech, pozorování 
demonstračních pokusů 
cvičení dovednosti 
zapamatování – projektové 
hry, vyvozování závěrů na 
základě dřívějších poznatků 

řešení problémů - fyzikální 
výpočty 

řešení problémů – fyzikální 
výpočty, sestavení 
elektrického obvodu 
dovedností pro učení a 
studium – vyhledání a 
zpracování informací 
v odborné literatuře a na 
internetu 

dovedností pro učení a 
studium – vyhledání a 
zpracování informací 
v odborné literatuře a na 
internetu, tvorba referátů 
cvičení smyslového vnímání 
– video ukázky 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

komunikace cvičení pozorování – 
žákovské pokusy, 
laboratorní práce, písemná 
komunikace v laboratorních 
pracích 

   

kooperace a kompetice rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci – 
skupinová práce, laboratorní 
práce, tvorba závěrů ve 
skupině 

   

 
Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

základní podmínky života    energie – využívání 
alternativních zdrojů 
energie,  nakládání 
s jaderným odpadem, 
sluneční energie – praktické 
využití slunečních kolektorů 
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6.1.11. Předmět: Chemie 

Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

rozvoj schopností poznávání   cvičení smyslového vnímání 
– sledování vlastností látek 
zrakem,  hmatem a čichem 
cvičení dovedností 
zapamatování – chemické 
značky, tvorba vzorců, 
rozlišování vlastnosti a 
použití vybraných látek 
řešení problémů – řešení 
chemických rovnic a 
chemických výpočtů 

cvičení dovedností 
zapamatování – tvorba 
vzorců organických látek, 
jejich vlastnosti a použití 
řešení problémů – chemie a 
zdraví, chemie a životní 
prostředí 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

komunikace   cvičení pozorování – 
demonstrační, frontální 
pokusy, laboratorní práce, 
jasná a zřetelná písemná 
komunikace  v zápisu 
laboratorní práce 

 

 
Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

základní podmínky života   voda – vlastností vody, její 
význam a ochrana, pitná 
voda 
ovzduší – složení, jeho 
ochrana, ozónová  vrstva 
 

přírodní zdroje – surovinové 
i energetické, obnovitelné i 
neobnovitelné, vliv jejich 
těžby na životní prostředí 
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6.1.12. Předmět: Přírodopis 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací 
sobě – látky nezbytné pro 
život, systém organismů 
co o sobě vím a co ne – 
vznik a vývoj organismů od 
nejjednodušších po 
člověka, buňka 
jak se promítá mé já 
v mém chování – ochrana 
bezobratlých živočichů 
můj vztah ke mně 
samé/mu – viry a bakterie, 
bezpečnost chování 
moje učení – práce 
s encyklopediemi a atlasy 
moje vztahy k druhým 
lidem – viry a bakterie – 
nakažlivé choroby, chování 
v přírodě 
 

jak se promítá mé já 
v mém chování – ochrana 
ryb, obojživelníků, plazů, 
ptáků, rostlin 
můj vztah ke mně 
samé/mu – bezpečné 
chování ve styku s 
obratlovci 
moje vztahy k druhým 
lidem – ochrana rostlin a 
živočichů 
 

já jako zdroj informací o 
sobě – anatomie a 
fyziologie člověka, genetika 
druzí jako zdroj informací o 
mně – smyslové orgány 
moje tělo, moje psychika – 
anatomie a fyziologie 
člověka, nemoci a úrazy 
co o sobě vím a co ne – 
fylogeneze a ontogeneze 
jak se promítá mé já 
v mém chování –ochrana 
savců 
můj vztah ke mně 
samé/mu – péče o zdraví, 
bezpečné chování ve styku 
se savci 
moje vztahy k druhým 
lidem – lidská plemena – 
rasismus, úrazy – 1.pomoc 
zdravé a vyrovnané 
sebepojetí – péče o zdraví 

já jako zdroj informací o 
sobě – vznik života, vývoj 
života, genetika 
co o sobě vím a co ne – 
fylogeneze člověka 
jak se promítá mé já 
v mém chování – ochrana 
neživé přírody 
moje učení – vyhledávání a 
zpracování poznatků 
z odborné literatury 
zdravé a vyrovnané 
sebepojetí – spolužití na 
všech úrovních života 
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Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

komunikace  řeč těla, zvuků – chování 
člověka v přírodě 
řeč prostředí vytvářeného 
člověkem a lidských skutků 
– vzájemné vztahy 
organismů v přírodě 
cvičení pozorování a 
aktivního naslouchání – 
skupinové práce – 
pozorování, vysvětlování, 
spolupráce,tvorba závěrů 
v laboratorních pracích 

   

kooperace a kompetice rozvoj individuálních 
dovedností pro kooperaci – 
skupinové práce – rozdělení 
úkolu dle schopností, 
dovednost přijmout jiný 
názor, postup 

   

 
Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

ekosystémy les, pole, vodní zdroje, 
moře – vzájemné vztahy 
organismů 
moře – řasy, fotosyntéza, 
bezobratlí živočichové 
vodní zdroje – sladkovodní 
bezobratlí, řasy 

les – druhy a význam 
vodní zdroje, moře – 
sladkovodní a mořské 
ryby,obojživelníci, ptáci 
pole – hospodářsky 
významné rostliny, plevele 

les, pole, vodní zdroje, 
moře, tropický deštný les – 
životní prostředí savců 

lidské sídlo- město – 
vesnice – jak člověk měnil 
svět 
kulturní krajina – krajina a 
její funkce, krajinné typy 

základní podmínky života voda – vznik života 
fotosyntéza, vodní 
bezobratlí živočichové 
půda – suchozemští 
bezobratlí živočichové 
ovzduší – atmosféra, 
dýchání 
ochrana biologických 

voda – vodní obratlovci 
ovzduší – dýchání 
suchozemských obratlovců 
půda – výživa rostlin 
ochrana biologických 
druhů – obratlovci, rostliny 
přírodní zdroje –přesličky 
plavuně – černé uhlí 

voda – vodní savci, trávicí 
soustava – pitný režim 
ovzduší – dýchací soustava 
savců, alergie 
ochrana biologických 
druhů – savci  

voda – blahodárná a 
nebezpečná voda 
ovzduší – vzdušný oceán 
půda – půda jako zrcadlo 
krajiny 
ekosystémy – biodiverzita 
– rozmanitost přírody 
přírodní zdroje – ložiska, 
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druhů - bezobratlí suroviny pro budoucnost 

lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

zemědělství a životní 
prostředí – hnojení, 
postřiky, vliv na hmyz 
průmysl a životní prostředí 
– skleníkový jev, ozonová 
díra 
 

zemědělství, doprava, 
průmysl a životní prostředí 
– vliv na život obratlovců a 
kvalitu hospodářských 
rostlin 
ochrana přírody  a 
kulturních památek– 
chráněná území ČR 

zemědělství, doprava, 
průmysl a životní prostředí 
– vliv na život savců včetně 
člověka 

zemědělství a životní 
prostředí – pedosféra, 
tvorba krajiny 

vztah člověka k prostředí náš životní styl – znečištění 
životního prostředí 

nerovnoměrnost života na 
Zemi – cizokrajné rostliny, 
cizokrajní obratlovci 
naše obec – černé uhlí 

prostředí a zdraví – vliv 
prostředí na zdraví, 
prevence 
nerovnoměrnost života na 
Zemi – rozdílný společenský 
vývoj 
aktuální ekologický 
problém -  živelné 
katastrofy 

naše obec - horniny 
náš životní styl – jak člověk 
měnil svět, obec 
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6.1.13. Předmět: Zeměpis 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností 
zapamatování – práce 
s mapou, skupinové práce 
při tvorbě výukových prací 
cvičení pozornosti a 
soustředění – doplňování 
slepých map, popisy 
sledovaných zem. ukázek 

řešení problémů – 
skupinové práce a práce ve 
dvojicích, vyvozování 
podmínek života na základě 
dřívějších obecných 
poznatků 

řešení problémů – 
skupinové práce a práce ve 
dvojicích, vyvozování 
podmínek života v Evropě a 
ČR na základě dřívějších 
obecných poznatků 

dovednosti pro učení a 
studium – vyhledávání a 
zpracování  poznatků 
z odborné literatury 
řešení problémů – 
skupinové práce při tvorbě 
referátů a jejich prezentaci 
k aktuálním globálním 
problémům lidstva 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

mezilidské vztahy  lidská práva jako regulativ 
vztahů – Afrika – zaostalost 
zemí, hlad, otrokářství, 
bezpráví, Amerika – 
vyhubení Indiánů, postavení 
černochů, Austrálie – 
postavení domorodců, Asie 
– islám, náboženské války a 
násilí 

lidská práva jako regulativ 
vztahů – práva v EU 

lidská práva jako regulativ 
vztahů – srovnání 
rozvinutých a rozvojových 
zemí z různých hledisek 

kooperace a kompetice rozvoj ind. dovedností pro 
kooperaci – skupinové 
práce, zodpovědnost všech 
za výsledek, vlastní 
zodpovědnost při řešení 
problémů, komunikace, 
hledání kompromisu 

rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci – 
skupinová práce – vedení i 
podřízení se práci ve 
skupině, jasná slovní i 
písemná formulace závěrů, 
řešení problémových úkolů, 
formulace svého názoru, 
naslouchání, argumenty 
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Výchova demokratického občana 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

občan, občanská společnost a stát  listina základních práv a 
svobod – při probírání 
jednotlivých regiónů světa 
principy soužití 
s minoritami – Indiáni a 
Eskymáci v Americe, kolonie 
v Africe a Asií, domorodé 
obyvatelstvo v Austrálii 

listina základních práv a 
svobod – při probírání  
Evropy 
principy soužití 
s minoritami – národnostní 
menšiny v ČR 
 

základní principy a hodnoty 
demokratického politického 
systému – srovnávání 
jednotlivých států z hlediska 
státního zřízení a forem 
vlády 

principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

   demokracie, principy 
demokracie – prvky vlády, 
demokracie x totalita, 
vztahy mezi státy světa, 
příčiny nedorozumění a 
zdroje konfliktů 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá   naši sousedé v Evropě,zvyky 
a tradice národů Evropy – 
orientace na 
mapě,obyvatelstvo 
jednotlivých států 

naši sousedé v Evropě – 
hospodářská a politická 
spolupráce evropských zemí 

objevujeme Evropu a svět   naše vlast a Evropa, 
evropské krajiny, Evropa a 
svět, státní a evropské 
symboly, život Evropanů a 
životní styl – jednotlivá 
témata vyučovacího celku 
Evropa a ČR 

Evropa a svět – soutěživost 
evropských států s jinými 
světovými velmocemi 
(USA,Japonsko) 

jsme Evropané   evropská integrace, 
instituce Evropské unie – 
mezinárodní organizace, 
jejich sídla a vliv na život 
občanů, EU 

evropská integrace, 
instituce Evropské unie – 
mezinárodní obchod a jiné 
formy spolupráce evropských 
zemí, EU – vznik, členové a 
její dopad na život občanů 



 

398 
 

Multikulturní výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

Kulturní diference    jedinečnost člověka – 
obyvatelstvo světa 
a globální problémy lidstva 

Etnický původ  rovnocennost všech 
etnických skupin a kultur – 
jednotlivé státy světa 
odlišnost lidí, ale i jejich 
vzájemná rovnost – 
srovnávání států, jejich 
úrovně a kultury 

základní informace o 
různých etnických a 
kulturních skupinách 
v české a evropské 
společnosti – obyvatelstvo 
evropských států a ČR 
postavení národnostních 
menšin – obyvatelstvo ČR a 
náš region 

odlišné  myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové 
nesnášenlivosti – 
obyvatelstvo světa, 
vyhledávání informací 
z různých zdrojů, jejich 
hodnocení a vyvozování 
správných závěrů 

 
Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

ekosystémy les, pole, vodní zdroje, 
moře, tropický deštný les – 
jednotlivá témata v oblasti 
hydrosféry, biosféry ve světě 

les, pole, vodní zdroje, 
moře, tropický deštný les – 
jednotlivá témata probíraná u 
jednotlivých světadílů 

les, vodní zdroje,  
lidské sídlo, kulturní krajina 
– krajinné oblasti v ČR 

lidské sídlo – obyvatelstvo a 
lidská sídla 
kulturní krajina – vliv 
člověka na tvorbu krajiny 

základní podmínky života voda, ovzduší, půda – 
hydrosféra a atmosféra ve 
světě 

voda, ovzduší, půda – 
hydrosféra a atmosféra 
v jednotlivých světadílech 

voda, ovzduší, půda – 
regiony  
přírodní zdroje – v Evropě a 
ČR 

ekosystémy – funkce a 
význam pro život člověka 
přírodní zdroje – správné 
hospodaření s nerostnými 
surovinami 

lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

zemědělství a životní 
prostředí - pedosféra 

druhy dopravy, vlivy 
průmyslu na prostředí – 
doprava  a průmysl 
v jednotlivých státech 

témata: zemědělství, 
doprava, průmysl, cestovní 
ruch, vliv lidských aktivit 
Ochrana přírody a 
kulturních památek – 
národní parky a chráněné 
oblasti, památky UNESCO 

témata: -zemědělství, 
doprava, průmysl, cestovní 
ruch, globální problémy 
lidstva 

vztah člověka k prostředí   naše obec – náš region 
Moravskoslezský 

náš životní styl - vztah člověka 
k prostředí, ve kterém žije 
nerovnoměrnost života na Zemi 
–globalizace a rozvoj 
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6.1.14. Předmět: Hudební výchova 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

psychohygiena Dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli - poznání líbivých a nelíbivých 
zvuků 
Dovednosti zvládání stresových 
situací – uvolnění a relaxace při 
poslechu hudby 

Dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli – pozitivní a negativní tóny a 
melodie, pocitové vnímání¨ 
Dovednosti zvládání stresových 
situací – uvolnění a relaxace při 
poslechu hudby, spojení s pohybem, 
tancem 

Dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě samému 
– budování vztahu k hudební 
výchově, vnímání svého hlasu a 
hlasového fondu Dovednosti 
zvládání stresových situací – 
pohybový doprovod při poslechu 
hudby  
 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

komunikace Řeč těla, řeč zvuků  a slov, řeč 
předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků – 
použití nonverbálních prostředků 
k vyjádření pocitů, dramatizace, 
rytmizace jednoduchých básniček a 
říkadel, barva slova, intonace ve větě 
Cvičení pozorování a empatického a 
aktivního naslouchání  - správné 
používání hlasu, výrazových 
prostředků při rytmizaci básniček a 
říkadel, tempo a základy frázování 
 

Řeč těla, řeč zvuků  a slov, řeč 
předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků – 
rytmické hry, zdokonalování mluvené 
intonace, využití dramatické výchovy 
Cvičení pozorování a empatického a 
aktivního naslouchání -   
procvičování pěveckých dovedností, 
cvičení intonace a rytmizace 
jednoduchých říkadel 

Řeč těla, řeč zvuků  a slov, řeč 
předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků – 
pohybový doprovod k písní (dvojice), 
rytmizace a dramatizace lidových 
písní, diskuze nad uměleckým dílem 
Cvičení pozorování a empatického a 
aktivního naslouchání – cvičení 
vnímání a vyjádření pocitů 
z poslechových ukázek 
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Výchova demokratického občana 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

občanská společnost a škola  Demokratická atmosféra a 
demokratické vztahy – motivování 
žáků k vyjadřování svých názorů 
v třídním kolektivu 

Demokratická atmosféra a 
demokratické vztahy -  motivování 
žáků k vyjadřování svých názorů 
v třídním kolektivu způsoby 
uplatňování demokratických 
principů a hodnot v každodenním 
životě školy – ochota pomáhat (př. 
zpěv ve dvojhlase) 

Demokratická atmosféra a 
demokratické vztahy – možnost 
vyjádření svých myšlenek a názorů ve 
třídním kolektivu způsoby 
uplatňování demokratických 
principů a hodnot v každodenním 
životě školy – ochota pomáhat, např. 
ve tříhlasém zpěvu, ohleduplnost 
formy participace žáků na životě 
místní komunity – respektování 
kulturní odlišnosti 

 
Mediální výchova  

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

vnímání autora mediálních sdělení     

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

psychohygiena  Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému – zdokonalování pěveckých dovedností 
Dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění při 
tanečním pohybu 

Dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému – uvědomování si svých pěveckých 
schopností (nacházení talentu) Dovednosti zvládání 
stresových situací – zpívání spojené s pohybovým a 
rytmickým doprovodem, uvědomování si „co se mi líbí“ 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

poznávání lidí  Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 
rytmické, pohybové a pěvecké hry, tanec, naslouchání a 
tolerance spolužáků při pěveckém projevu 
Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod 
v odlišnostech – rozpoznání a nácvik dvojhlasého zpěvu, 
práce ve skupině při nácviku jednotlivých hlasů, přidávání 
jednotlivých hlasů, poslech interpretované písně 
spolužáka, ohodnocení 

Vzájemné poznávání se ve skupině/třídě -  
pohybový doprovod písně ve dvojicích a skupinách, 
naslouchání a tolerance spolužáků při pěveckém projevu 
Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod 
v odlišnostech – nácvik trojhlasého zpěvu, zdokonalení 
se v dvojhlasém zpěvu, nácvik rytmického kánonu, práce 
ve skupině při nácviku jednotlivých hlasů rozpoznání 
intonačních nedokonalostí, 
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Výchova demokratického občana 

 4.ročník 5.ročník 

občanská společnost a škola  Demokratická atmosféra a demokratické vztahy – 
vyjadřování svých názorů v diskuzi způsoby uplatňování 
demokratických principů a hodnot v každodenním 
životě školy – možnost demokraticky se podílet na 
rozhodnutí třídního kolektivu formy participace žáků na 
životě místní komunity – poznávání a respektování jiné 
kultury 

Demokratická atmosféra a demokratické vztahy – 
motivace žáků k vyjádření svých názorů a respektování 
názorů jiných způsoby uplatňování demokratických 
principů a hodnot v každodenním životě školy – ochota 
pomáhat a být ohleduplný (kultivovaný projev, pravidla 
chování v divadle, na koncertě formy participace žáků na 
životě místní komunity – respektování a ochota 
pomáhat jiným etnickým skupinám 

 
Multikulturní výchova 

 4.ročník 5.ročník 

multikulturarita  Multikulturalita jako prostředek vzájemného 
obohacování – hudba našeho regionu (písně, umělci) 
poznání hudebních rozdílů různých kultur, komunikace 
s příslušníky odlišných sociokulturních skupin – 
seznámení se s jejich tradicemi, tolerance vstřícný postoj 
k odlišnostem – rozvoj smyslu ke spravedlnosti, 
solidaritě a toleranci (písně jiných etnických skupin), 

Multikulturalita jako prostředek vzájemného 
obohacování – hudba našeho regionu (kulturní postavy, 
písně z našeho regionu) poznání hudebních rozdílů 
různých kultur, jejich tradice – vyjadřování svých postojů 
a názorů, schopnost spolupráce (zpěv ve skupince) , 
tolerance komunikace s příslušníky odlišných 
sociokulturních skupin – poznávání a tolerování odlišné 
hudební kultury, aktivní naslouchání, uvědomování si 
svých zvyků, tradic, hodnot 

 
Mediální výchova 

 4.ročník 5.ročník 

vnímání autora mediálních sdělení   

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

psychohygiena pozitivní naladění mysli – 
poslech (navození 
pozitivního a negativního 
pocitu), pohyb (vyjádření 
radosti, smutku) 

dobrý vztah k sobě 
samému – při poslechu 
uvědomování si svého 
pocitu  
zvládnutí stresových 
situací – uvolnění se při 
tanečním pohybu 

dovednost pro dobrý vztah 
k sobě samému – 
pohybové vyjádření svého 
prožitku  
zvládání stres.situací – 
poslechové a pohybové 
uvolnění 

dobrá organizace času – 
návštěva hud. koncertu,  
zúčastnění se kultur. dění , 
hledání pomoci při potíží – 
komunikace s ostatními, 
referáty 

kreativita cvičení pro rozvoj citlivosti rozvoj citlivosti – pěvecké rozvoj schopnosti rozvoj tvořivosti 
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- rytmizování, vyjádření citu dovednosti, pohybové 
vyjádření citů, rytmizování 
svého prožitku 

vyjádření nápadů – 
pohybové scény 

v mezilidských vztazích – 
referáty, vyjádření děje 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

poznávání lidí vzájemné poznání se ve 
skupině – rytmizování, 
dvouhlasý zpěv, pohyb 

poznávání sebe i ostatních 
– tříhlasý zpěv, rytmický 
kánon, skupinové vyjádření 
hud. pásma s dramatizací 

rozvoj pozornosti – 
poznání hudby světových 
skladatelů 

rozvoj pozornosti vůči 
odlišnostem – poznání 
českých hudebních 
skladatelů 

mezilidské vztahy péče o dobré vztahy, 
chování podporující dobré 
vztahy – sborové písně, 
poslech hudby 

 empatie a pohled na svět 
očima druhého – hudba 
jiných etnických skupin 

 

komunikace řeč těla – pohybové 
vyjádření,  
řeč zvuku – instrumentální 
činnosti 

dovednost pro verbální a 
nonverbání sdělení – 
hudba a tanec  

  

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

hodnoty, postoje, praktická etika analýza vlastních i cizích 
postojů – lidová a umělá 
píseň 

 vytváření povědomí o 
kvalitě respektu – 
populární hudba 

upevňování povědomí o 
respektu – česká a světová 
hudba 

 
Výchova demokratického občana 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

Občanská společnost a škola demokratická atmosféra – 
poslech oblíbeného stylu 
hudby 

Demokratické vztahy – 
skupinové referáty 
v populární hudbě 

Aktivní zapojení žáků – 
školní i mimoškolní hudební 
aktivity 

Spolupráce školy 
s institucemi v obci – účast 
žáků na kulturních akcí 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů 
Evropy – lidová píseň, 
zážitky a zkušenosti 
z Evropy – pohybové 

 lidová slovesnost, zvyky a 
tradice národů Evropy – 
poslech a zpěv hudby jiných 
národů 
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ztvárnění svých zážitků z 
prázdnin 

objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa – lidová 
a umělá píseň 

   

jsme Evropané  co Evropu spojuje a co ji 
rozděluje – lidová hudba 

 kořeny  a zdroje evropské 
civilizace – původ hudby 

kořeny evropské civilizace 
– původ české hudby 

 
Multikulturní výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

kulturní diference jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti - pěvecké a 
pohybové cvičení 

respektování příslušníků 
etnik žijících v místě školy 
– romská hudba 

  

 
 
Mediální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

výrazové prostředky pro 
vyjádření postoje– hudební 
výraz. prostředky 

identifikování postojů a 
názorů autora 
v mediovaném sdělení – 
video, DVD – muzikál, 
koncert 

prvky vyjadřující přímé a 
nepřímé hodnocení – pop 
hudba, skupinové práce 
(pohyb. scény, rytm. hry) 

prvky signalizující přímé a 
nepřímé vyjádření 
hodnocení – referáty, 
třídní, školní a mimoškolní 
aktivity 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

 hlavní rysy 
reprezentativnosti – 
veřejná vystoupení 
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6.1.15. Předmět: Výtvarná výchova 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě – co se 
mi líbí, nelíbí na mé práci, co se mi 
povedlo, nepovedlo 
moje vztahy k druhým lidem – 
skupinové práce 

já jako zdroj informací o mně – 
hodnocení mé práce – 
sebehodnocení 
moje učení – jak jsem se zlepšil – 
pokroky v mé práci 

druzí jako zdroj informací o mně – 
hodnocení výtvarných prací 
spolužáků 
moje tělo, moje psychika – přijímání 
názorů jiných, odlišnosti při 
výtvarných  pracích,  
moje vztahy k druhým lidem – 
skupinové práce, společné 
hodnocení výtvarných prací 

seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času, plánování 
učení a stanovování osobních cílů a 
kroků k jejich dosažení – dodržení 
postupu a stanoveného času 
výtvarných prácí  

cvičení sebekontroly a sebeovládání 
– přesnost, pečlivost a čistota při 
práci 

stanovení osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení – rozvržení a 
stanovení vlastních postupů při práci, 
dodržení těchto postupů 

psychohygiena  dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě samému 
– hravé činnosti 
hledání pomocí při potížích – nebojí 
se požádat o pomoc, pomáhá při 
práci spolužákům 

dobrá organizace času – časový 
rozvrh výtvarné práce 
sociální dovednosti pro předcházení 
stresům v mezilidských vztazích – 
skupinová práce při výtvarných 
pracích, hravé činnosti 
hledání pomoci při potížích – 
upozornění na problémy své nebo 
spolužáka  

kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity (pružnosti nápadů, 
originality, schopnosti vidět věci 
jinak, citlivosti, schopnosti 
„dotahovat“ nápady do reality), 
tvořivost v mezilidských vztazích – 
nácvik postupů a technik při výtvarné 
práci 

cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity kombinování výtvarných 
postupů a technik při práci 

cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity volba vlastního postupu a 
výběr techniky při práci 
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Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

komunikace dovednosti pro sdělování verbální i 
neverbální – vyjádření pocitů nad 
výtvarnými pracemi, jak se mi líbí 
nebo nelíbí 

dovednosti pro sdělování verbální i 
neverbální – diskuze nad výtvarnými 
pracemi svými i spolužáků, 
hodnocení, sebehodnocení, vyjádření 
nálad a pocitů 

 

 
Výchova demokratického občana 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

občanská společnost a škola  škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole – vzájemná pomoc při 
společných výtvarných pracích 
formy participace žáků na životě 
místní komunity – podílení se na 
výzdobě třídy a školy 

 škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole – skupinové výtvarné práce, 
možnost zvolit si vlastní postup při 
práci, přiměřené hodnocení práce 
spolužáků 
formy participace žáků na životě 
místní komunity – podílení se na 
výzdobě třídy, školy, účast na 
výstavách, výtvarné soutěže 

 
Multikulturní výchova  

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

kulturní diference   jedinečnost každého člověka a jeho 
individuální zkušenosti – tradice ve 
výtvarných pracích, zážitky 
z cestování, odlišnost jednotlivých 
výtvarných prací - porovnávání 
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Mediální výchova  

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality  

  různé typy sdělení, jejich rozlišování 
a jejich funkce – rozlišování různých 
druhů sdělení, výroba pozvánek, 
přání 
hlavní rysy reprezentativnosti  - 
rozlišení vhodného a nevhodného 
sdělení (kýč a vkusnost)  

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

sebepoznání a sebepojetí  
 

druzí jako zdroj informací o mně - hodnocení 
výtvarných prací spolužáků  
moje učení - hodnocení pokroků porovnáváním 
vlastních prací 
moje vztahy k druhým lidem - výtvarná skupinová 
práce na zadané téma, hodnocení výtvarných 
prací spolužáků a jiných autorů 

já jako zdroj informací o sobě – hodnocení vlastní 
práce a schopností, osobitost výtvarné tvorby 
moje tělo, moje psychika – hodnocení svých i 
cizích výtvarných děl - vnímání odlišných názorů 
na výtvarné dílo  
zdravé a vyrovnané sebepojetí – porovnání 
sebehodnocení a hodnocení výtvarného díla 

psychohygiena  dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý 
vztah k sobě samému - relaxační a hravé výtvarné 
činnosti,  
sociální dovednosti pro předcházení stresům v 
mezilidských vztazích - skupinová výtvarná tvorba 
na zadané téma 
hledání pomoci při potížích - požádání o pomoc, 
upozornění na problém svůj i spolužáka 

sociální dovednosti pro předcházení stresům v 
mezilidských vztazích - skupinová výtvarná tvorba 
na zadané téma 
dobrá organizace času - časový plán a rozvržení 
výtvarné tvorby  
dovednosti zvládání stresových situací –
skupinová výtvarná tvorba na zadané téma 
relaxační a hravé výtvarné činnosti   

kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 
sledování různorodosti výtvarných děl, volba 
vlastního postupu, techniky  

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 
kombinace a porovnávání prvků vizuálně 
obrazného vyjádření  
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Výchova demokratického občana 

 4. ročník 5. ročník 

občanská společnost a škola  
 

škola jako model otevřeného partnerství a 
demokratického společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy ve škole - 
skupinové činnosti – spolupráce, role apod., 
přiměřené hodnocení výtvarných prací spolužáků, 
svoboda volby techniky, vlastního postupu 
formy participace žáků na životě místní komunity 
- účast na výstavách a soutěžích 

způsoby uplatňování demokratických principů a 
hodnot v každodenním životě školy - plakáty, 
pozvánky, letáky  
formy participace žáků na životě místní 
komunity- účast na výstavách a soutěžích  
Spolupráce školy se správními orgány a 
institucemi v obci - spoluúčast na výstavách a 
soutěžích 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 4. ročník 5. ročník 

Evropa a svět nás zajímá  
 

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a 
světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí 
mající vztah k Evropě a světu - náměty výtvarných 
děl, významné výtvarné památky a události 
regionu  

naši sousedé v Evropě - výtvarná kultura jiných 
národů – obrazy, sochy móda, architektura – 
využití PC  
zvyky a tradice národů Evropy - tradice a zvyky 
(Vánoce, Velikonoce, jiné svátky a události)  

 
Mediální výchova 

 4. ročník 5. ročník 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  
 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich 
funkce - sledování různých interpretací vizuálně 
obrazného vyjádření  
  

hlavní rysy reprezentativnosti – pozorování a 
hodnocení výtvarných děl - kýč a vkusnost  
identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, 
opakované užívání prostředků – tvorba 
výtvarných prací s určitým záměrem - reklama a 
její vliv 

vnímání autora mediálních sdělení identifikování postojů a názorů autora 
v mediovaném sdělení – prohlížení a porovnávání 
ilustrací 

dentifikování postojů a názorů autora 
v mediovaném sdělení - besedy o umění,práce s 
PC  

tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně správných a 
komunikačně vhodných sdělení – volba techniky, 
materiálu, postupu pro tvorbu výtvarné práce 
s daným záměrem 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich 
kombinací pro tvorbu věcně správných a 
komunikačně vhodných sdělení – samostatná 
tvorba výtvarné práce s daným záměrem 

 práce v realizačním týmu utváření týmu, význam různých věkových a 
sociálních skupin pro obohacení týmu, 

utváření týmu, význam různých věkových a 
sociálních skupin pro obohacení týmu, 
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komunikace a spolupráce v týmu - skupinová 
práce na zadané téma 

komunikace a spolupráce v týmu - rozdělení rolí a 
činností ve skupině při výtvarné práci 
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6.1.16. Předmět: Výchova ke zdraví 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

sebepoznání a sebepojetí    já jako zdroj informací o 
sobě – dětství, dospívání, 
zdraví 
druzí jako zdroj informací o 
mně – komunikace, 
vzájemné vztahy 
moje tělo,  moje psychika – 
hodnota a podpora zdraví, 
tělesná a duševní hygiena 
jak se promítá mé já 
v mém chování – bezpečné 
způsoby chování, 
mimořádné události 
můj vztah ke mně samému 
– význam pohybu a 
otužování pro zdraví, 
ochrana před chorobami 
moje vztahy k druhým 
lidem – vztahy ve dvojici, 
pravidla soužití 
zdravé a vyrovnané 
sebepojetí - puberta 

já jako zdroj informací o 
sobě – dospělost, prevence 
zdraví 
druzí jako zdroj informací o 
mně -  komunikace,  
hodnocení vzájemných 
vztahů 
moje tělo, moje psychika – 
zdravý životní styl, intimní a 
duševní hygiena 
můj vztah ke mně samému 
– rodičovství, odpovědnost 
za své zdraví i svých 
potomků 
moje vztahy k druhým 
lidem – manželství, 
komunikace s neznámými 
lidmi a službami odborné 
pomoci 
zdravé a vyrovnané 
sebepojetí - dospělost 

seberegulace a sebeorganizace   cvičení sebekontroly – 
duševní hygiena 
organizace vlastního času – 
režim dne, zdravý způsob 
života, šikana, kriminalita 
stanovování osobních cílů 
– zdraví, osobní zájmy 
vzhledem k budoucnosti 

cvičení sebeovládání – 
morální rozvoj 
organizace plánování učení 
– režim dne, zdravý způsob 
života 
stanovování kroků 
k dosažení osobních cílů – 
prevence zdraví, morální 
rozvoj 
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Multikulturní výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

kulturní diference    jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti – poruch pohlavní 
identity, alergie 
člověk jako nedílná 
jednota tělesné i duševní 
stránky ale i jako součást 
etnika – tělesná a duševní 
hygiena 
poznávání vlastního 
kulturního zakotvení – 
různé životní styly 
respektování zvláštností 
různých etnik – mezilidské 
vztahy, komunikace 

jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti – rodičovství 
základní problémy 
sociokulturních rozdílů 
v ČR a v Evropě – 
mezilidské vztahy, 
terorismus, rasismus, 
diskriminace 

 
Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

  zemědělství a životní 
prostředí – zdravá výživa, 
poruchy příjmu potravy 
průmysl a životní prostředí 
– civilizační choroby, 
zdravotní rizika, stres 
odpady a hospodaření 
s odpady – zdravotní rizika 
dlouhodobé programy 
zaměřené k růstu 
ekologického vědomí 
veřejnosti –podpora zdraví 
a její formy 

zemědělství a životní 
prostředí- zdravotní rizika 
špatné výživy, zneužívání 
návykových látek 
průmysl a životní prostředí 
– manipulační reklama a 
informace 
odpady a hospodaření 
s odpady – zdravotní rizika 

vztah člověka k prostředí   náš životní styl – zásady 
zdravého stravování 
prostředí a zdraví –
rozmanitost vlivů prostředí 
na zdraví- hluk, prach 

náš životní styl – vliv 
životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví 
prostředí a zdraví – celostní 
pojetí člověka ve zdraví a 
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aktuální ekologické 
problémy – živelné 
katastrofy 

nemoci 
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6.1.17. Předmět: Tělesná výchova  

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě – 
poznání vlastních schopností a 
možností 
moje vztahy k druhým lidem – hravé 
činnosti 

já jako zdroj informací o sobě – 
rozvoj vlastních schopností a 
dovedností  
moje vztahy k druhým lidem – 
cvičení v družstvech 

já jako zdroj informací o sobě – 
Rozvoj tělesné zdatnosti pod 
vedením 
moje vztahy k druhým lidem – 
cvičení v družstvech, na stanovištích, 
kolektivní hry 

seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly a sebeovládání 
– nástup, zařazení do družstev 

cvičení sebekontroly a sebeovládání 
– změny činností, povely, pokyny 

cvičení sebekontroly a sebeovládání 
– pořadová cvičení, kolektivní hry 
stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení – nácvik a zvládnutí 
jednotlivých cviků a dovedností 

psychohygiena  dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě samému 
– hravé činnosti 

dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě samému 
– relaxační a uvolňovací cviky 
hledání pomocí při potížích – 
upozornění na problémy své nebo 
spolužáka 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

hodnoty, postoje, praktická etika    vytváření povědomí o kvalitách typu 
odpovědnost, spolehlivost, 
spravedlivost, respektování – cvičení 
ve družstvech, ve dvojicích, závodivé 
a kolektivní hry 
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Multikulturní výchova 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

lidské vztahy    udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet 
spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu 
na jejich kulturní, sociální,  
náboženskou, zájmovou nebo 
generační příslušnost – kolektivní 
hry, soutěže, družstva – vzájemná 
spolupráce a pomoc 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě – upevňování získaných 
dovedností a návyků 
moje vztahy k druhým lidem – skupinové a kolektivní 
cvičení 

moje vztahy k druhým lidem – poskytnutí dopomoci a 
záchrany 
zdravé a vyrovnané sebepojetí – sebekritické hodnocení 
svých výkonů a schopností 

seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly a sebeovládání – pořadová cvičení, 
nástupy, hlášení 

cvičení sebekontroly a sebeovládání – rozcvička, 
organizace her a sportovních činností 

psychohygiena dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah 
k sobě samému – relaxační a uvolňovací cviky 
hledání pomocí při potížích – upozornění na problémy 
své nebo spolužáka a na poškození vybavení tělocvičny   

dovednosti zvládání stresových situací – dodržování 
pravidel kolektivních činností 

 
Osobnostní a sociální výchova - Morální rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

hodnoty, postoje a praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 
spolehlivost, spravedlivost, respektování – plnění 
pokynů vedoucího, dodržování pravidel 
 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 
spolehlivost, spravedlivost, respektování – plnění 
pokynů vedoucího, dodržování pravidel 
pomáhající a prosociální chování – dopomoc a záchrana, 
pomoc zdravotně znevýhodněným 
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Výchova demokratického občana 

 4.ročník 5.ročník 

občanská společnost a škola  škola jako model otevřeného partnerství a 
demokratického společenství, demokratická atmosféra 
a demokratické vztahy ve škole – dodržování pravidel a 
pokynů 
 formy participace žáků na životě místní komunity – 
účast na sportovních akcích a soutěžích  

škola jako model otevřeného partnerství a 
demokratického společenství, demokratická atmosféra 
a demokratické vztahy ve škole – dodržování pravidel a 
pokynů 
 formy participace žáků na životě místní komunity 
účast na sportovních akcích a soutěžích 

objevujeme Evropu a svět Mezinárodní setkávání – pořádání turnajů v jednotlivých 
sportovních odvětví v rámci družebních vztahů  

Mezinárodní setkávání – pořádání turnajů v jednotlivých 
sportovních odvětví v rámci družebních vztahů 

 
Multikulturní výchova 

 4.ročník 5.ročník 

lidské vztahy  udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými 
lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální,  
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost – 
kolektivní hry, soutěže, družstva – vzájemná spolupráce a 
pomoc 

udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými 
lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální,  
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost – 
kolektivní hry, soutěže, družstva – vzájemná spolupráce a 
pomoc, samostatné řízení některých činností 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, 
sebeovládání – nástup, 
hlášení, pořadová cvičení, 
průpravná, kondiční a jiná 
cvičení 
stanovení osobních cílů – 
osobní sportovní aktivity 

cvičení sebekontroly, 
sebeovládání – nástup, 
hlášení, pořadová cvičení, 
průpravná, kondiční, 
relaxační a jiná cvičení 
 

cvičení sebekontroly, 
sebeovládání – nástup, 
hlášení, pořadová cvičení, 
průpravná, kondiční, 
vyrovnávací a jiná cvičení 
stanovení kroků k dosažení 
osobních cílů – účast na 
soutěžích  

cvičení sebekontroly, 
sebeovládání – nástup, 
hlášení, pořadová cvičení, 
průpravná a kondiční 
cvičení, činnosti ovlivňující 
zdraví 

psychohygiena dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý 
vztah k sobě samému – 
relaxační cviky, mezilidské 
vztahy 

dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý 
vztah k sobě samému – 
relaxační cviky, mezilidské 
vztahy 

Dovednosti zvládání 
stresových situací – 
dodržování sportovních 
pravidel 
Hledání pomoci při potížích 
– upozornění na jakékoliv 
problémy 

sociální dovednosti pro 
předcházení stresům 
v mezilidských vztazích – 
dobrá organizace a dodržování 
sportovních pravidel 
hledání pomoci při potížích 
– upozorní na problémy a 
jednoduché sám vyřeší 
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Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

komunikace řeč těla, zvuků, slov a 
předmětů – názvosloví, 
povely, signály, gesta 
cvičení pozorování a 
aktivního naslouchání 
- cvičení podle pokynů a 
pravidel, sledování herních 
situací 
komunikace v různých 
situacích – informování, 
omluva, pozdrav, žádost 

cvičení pozorování a 
aktivního naslouchání 
- cvičení podle pokynů a 
pravidel, sledování herních 
situací 
komunikace v různých 
situacích – informování, 
omluva, pozdrav, žádost 

řeč lidských skutků a 
prostředí vytvářeného 
člověkem – kladné i 
záporné herní situace 
komunikace v různých 
situacích – řešení konfliktů, 
vysvětlování, efektivní 
strategie 

řeč lidských skutků a 
prostředí vytvářeného 
člověkem – řešení různých 
herních situací 
komunikace v různých 
situacích – řešení konfliktů, 
vysvětlování, efektivní 
strategie,obrana proti 
agresi 

 
Výchova demokratického občana 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

občanská společnost a škola škola jako model 
otevřeného partnerství a 
demokratického 
společenství – dodržování 
sportovních pravidel a 
určených pokynů 
formy participace žáků na 
životě místní komunity – 
účast na sportovních 
soutěžích 

formy participace žáků na 
životě místní komunity – 
účast na sportovních 
soutěžích 

škola jako model 
otevřeného partnerství a 
demokratického 
společenství – dodržování 
sportovních pravidel a 
určených pokynů 
formy participace žáků na 
životě místní komunity – 
účast na sportovních 
soutěžích 

demokratická atmosféra a 
demokratické vztahy ve 
škole – dodržování 
sportovních pravidel a 
určených pokynů, fair play, 
olympismus 
 

 
Multikulturní výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

kulturní diference jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti – zdravotně 
orientovaná zdatnost 
člověk jako nedílná 
jednotka tělesné i duševní  
schránky – duševní a 

jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti – zdravotně 
orientovaná 
zdatnost,prevence a 
korekce jednostranného 
zatížení  

jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti – zdravotně 
orientovaná 
zdatnost,prevence a 
korekce jednostranného 
zatížení a svalová 
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tělesná hygiena 
 

člověk jako nedílná 
jednotka tělesné i duševní 
schránky, ale i jako součást 
etnika –  
duševní a tělesná hygiena, 
národnostní menšiny 

dysbalance, nebezpečí 
dopingových látek 
člověk jako nedílná 
jednotka tělesné i duševní 
schránky,ale i jako součást 
etnika – duševní a tělesná 
hygiena,historie a 
současnost sportu  

 



 

417 
 

6.1.18. Předmět: Pracovní výchova  

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

seberegulace a sebeorganizace  organizace vlastního času- dodržení 
naplánovaného časového postupu  

cvičení sebekontroly a sebeovládání 
– přesnost, pečlivost, čistota 

stanovení osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení – rozvržení a 
dodržení pracovního postupu 

kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity – nácvik pracovních 
postupů 

cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity – kombinování pracovních 
postupů 

cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity – samostatný pracovní 
postup po zadání úkolu 

 
Osobnostní a sociální výchova - Sociální  rozvoj 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

kooperace a kompetice    rozvoj individuálních dovedností pro 
kooperaci – přijetí rady 

 

 
Environmentální výchova 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 

lidské aktivity a problémy životního 
prostředí  

průmysl a životní prostředí  - druhy 
pracovních materiálů, úsporné 
hospodaření s materiálem, šetrné 
zacházení s pracovními nástroji, 
třídění odpadu podle 
recyklovatelnost 

průmysl a životní prostředí – výběr 
vhodného materiálu pro daný 
výrobek s pomocí učitele, 
kombinování materiálů, netradiční 
techniky 

 

vztah člověka k prostředí náš životní styl – třídění odpadu, 
exkurze do sběrného dvora 

náš životní styl -  sběr přírodnin, 
šetrné zacházení s materiálem 

náš životní styl – vycházka obcí a 
sledování životního prostředí 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 4.ročník 5.ročník 

kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – zadané 
výrobky doplňovat vlastními nápady 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – originální 
zpracování výrobků na dané téma, práce ve skupinách 
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Environmentální výchova 

 4.ročník 5.ročník 

vztah člověka k životnímu prostředí náš životní styl – péče o okolí školy, péče o kulturní 
prostředí 

aktuální ekologický problém – možnosti využití 
recyklovatelného i recyklovaného odpadu 

 
Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

sebepoznání a sebepojetí    já jako zdroj informací o 
sobě – osobní zájmy a 
životní cíle 
můj vztah ke mně samému 
– osobní vlastnosti a 
schopnosti,  sebehodnocení 
druzí jako zdroj informací o 
mně – srovnání vlastního 
hodnocení s hodnocením 
druhých, poradenské služby 
moje tělo, moje psychika – 
tělesný a zdravotní stav, 
poruchy, charakteristické 
zvláštnosti 
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Environmentální výchova 

 6. ročník 7. ročník 8.ročník 9. ročník 

ekosystémy les – význam lesa, užití 
dřeva 
pole – zelenina, léčivé 
rostliny, koření, polní 
plodiny, podmínky a zásady 
pěstování, plevele 
vodní zdroje – zavlažování 
a odvodňování  

lidské sídlo – město – 
vesnice – okrasné rostliny 
venkovní a pokojové, parky, 
sady 
vodní zdroje – akvárium, 
chov akvarijních ryb 
 

  

základní podmínky života půda – vznik, vlastnosti a 
zpracování půdy 
voda – roztoky živin, 
hydroponie, voda jako 
půdotvorný činitel 
ovzduší – pohyb vzduchu 
jako půdotvorný činitel 

půda – výživa rostlin 
ochrana biologických 
druhů – rostliny jako 
producenti organické 
hmoty 

voda, ovzduší, půda – 
ekologické havárie 

půda – ochrana půdy 
ochrana rostlin – choroby a 
škůdci rostlin 

lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

zemědělství a životní 
prostředí, ekologické 
zemědělství – mechanická 
ochrana rostlin, 
biopotraviny 
průmysl a životní prostředí 
– zpracovávané materiály a 
jejich působení, ekologické 
materiály 

ochrana přírody a 
kulturních památek – 
význam zeleně pro životní 
prostředí 

zemědělství, doprava, 
průmysl a životní prostředí 
– vliv na obsah cizorodých 
látek v rostlinách a celkový 
vzhled krajiny 
 

zemědělství a životní 
prostředí – chemická a 
biologická ochrana rostlin 

 
 
 
V Horní Suché dne 1.9.2017                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                  Mgr. Ilona Chalupová 
                                                   ředitelka školy 
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