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2. Charakteristika školy 

Úplnost a velikost školy, vybavení školy 
 

Naše škola je úplná, tj. s 1. - 9. ročníkem ZŠ. Stává se, že některé ročníky v daném 

školním roce chybí. Na 1. stupni se zpravidla některé ročníky spojují (malotřídní typ). Na 

druhém stupni jsou ročníky v jednotlivých třídách. Na výuku některých předmětů lze dělit 

třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. 

Podle potřeby je možné (s odsouhlasením krajského úřadu) zřídit speciální třídu. Z podnětu 

rodičů dětí se středním a těžkým postižením vzniká potřeba rozšířit školu o základní školu 

speciální. Dále všeobecně platí, že nepravidelně vznikají pracovní skupiny (projekty, společná 

témata…). Naše škola je malá, optimální počet přibližně 40 žáků.  

Součástí školy je školní družina a školní klub. Bližší informace o charakteristice a 

fungování ŠD najdete ve zvláštních dokumentech – ŠVP školní družiny a ŠVP školního 

klubu.  

Škola se nachází v obci Mašovice u Horšovského Týna v okrese Domažlice v bývalé 

zemědělské usedlosti. V obci je zastávka autobusu směr Horšovský Týn – Domažlice a vlak 

směr Poběžovice – Staňkov.  

Budova školy je situována na kraji obce. Jedná se o bývalé selské stavení s přiléhajícími 

hospodářskými budovami. Hlavní budova pochází zhruba z období 1. republiky. Celý objekt 

byl kdysi ve vlastnictví starosty obce až do roku 1945. Areál školy se sestává z hlavní 

budovy, na kterou navazuje objekt bývalých chlévů.  Na druhé straně dvora se nalézá menší 

stavení - vejminek, který je upraven na výtvarný a hudební ateliér. V podkroví byla 

vybudována počítačová učebna a prostory pro školní družinu. Na této straně dvora je ještě 

několik menších chlívků, které obývají kozy, ovce, slepice, kachna a holubi. Na konci dvora 

je malá zahrádka, na které se žáci pokouší vypěstovat nejrůznější zeleninu. Na dvůr navazuje 

rozsáhlý ovocný sad. Postupně se na objektech školy vytváří nové fasády. Budovu školu díky 

výtvarnému ztvárnění nikdo nemůže přehlédnout. Hlavní budova je dvoupodlažní, v patře 

jsou vybudovány prostory pro MŠ a hezky členěná podkrovní třída. Tento prostor lze využít 

také jako místo setkávání, pořádání seminářů, či jiných menších společenských aktivit. 

V přízemí hlavní budovy se nachází nejdůležitější místnosti. Především jsou zde dvě učebny, 

navzájem propojené dveřmi, zároveň však mají samostatný vchod. Ten vede do předsíně, 

odkud je možné se dostat do šatny, na toalety a do jídelny. Jídelna slouží zároveň jako malá 

kuchyně, vaří se tu a peče především u příležitosti různých svátků, v době, kdy je třeba 

zpracovat jablka ze školního sadu. V předsíni jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.  
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Učiteli zvyklému na střídmou výzdobu se třídy mohou zdát přeplácané. Na první pohled 

působí poněkud neučesaně, většina materiálů se vztahuje k výuce a děti je hojně využívají. 

Protože některé materiály připomínají velké taháky, odpadá tím zbytečná nejistota ze 

zvládnutí učiva. Škola je vybavena deseti počítači s přístupem na internet. Děti mají 

k dispozici pestrou nabídku výukových programů. Z bývalé stáje se za pomoci rodičů 

vybudovala relaxační místnost s možností všestranného využití (družina, divadlo, pohybové 

hry, relaxace). 

 

Charakteristika pedagogického sboru 
 

V současné době působí na naší škole 7 pedagogických pracovníků. Odbornou kvalifikaci 

se snažíme zajistit převážně dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Každý rok 

posíláme pedagogy minimálně na dva semináře zaměřené na rozšíření jejich kvalifikace. 

 

Kvalifikace učitelů: 

   Mgr. Vladislav Halík – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

   Mgr. Lenka Poslední - učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

   Mgr. Zuzana Špitzerová - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

   Jan Špitzer – maturita, absolvent muzikoterapie 

   Michal Mynařík – maturita, speciální pedagogika, asistent pedagoga 

   Zdena  Sklenářová – maturita, asistent pedagoga 

   Milena Vyhlídalová – maturita, vychovatelka 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce,  spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

Naše škola je otevřená dlouhodobým projektům a mezinárodní spolupráci. V současné 

době mezinárodní spolupráce probíhá – dobrovolníci v rámci akce EU „Mládež v akci“.  

Jde nám o to, aby byla škola otevřena široké veřejnosti. Kdo má zájem, může se spolu s 

rodiči kdykoli účastnit výuky. Rodiče jsou pak každý měsíc zváni ke konzultacím. Děti si 

vedou sešitek (náhrada žákovské knížky), do kterého učitelé např. zaznamenávají, jak se žáci 

v hodinách projevují a také si do něho žáci zapisují vzkazy pro rodiče. Informace o činnosti 

školy jsou k nalezení také na webových stránkách školy. Zápisy do 1. tříd probíhají zároveň 

se Dny otevřených dveří. Jsou tvořeny formou projektů, na kterých se podílí celá škola včetně 

žáků. Spolu s rodiči organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí, či 

akcí pro širokou veřejnost (lyžařský ozdravný pobyt na horách, týdenní plavecký výcvik, 
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vánoční besídky, návštěvy krajských a jiných výstav, divadel, každoroční pořádání literárně-

výtvarné soutěže - Den Země ze mě, festival umění – Mašovický kozlík). Spolu s rodiči též 

svépomocně (brigády) upravujeme a zvelebujeme areál školy.   

Při škole je založena Školská rada. Škola dlouhodobě spolupracuje s pedagogicko-

psychologickou poradnou v Domažlicích. Škola úzce spolupracuje s knihovnou 

v Domažlicích (pravidelné návštěvy) a s MKZ v Horšovském Týně.  

Venkovský charakter školy dává příležitost vést děti k zodpovědnému a pozitivnímu 

přístupu ke zvířatům. Po celý školní rok organizujeme pravidelné poznávací výlety do přírody 

a na závěr školního roku několikadenní putovní (poznávací) pobyt v přírodě. Každý rok škola 

pořádá částečně poznávací a ozdravné pobyty u moře. 
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3. Charakteristika ŠVP 
 

Zaměření školy 

Škola chce být alternativou stávajícím školám svým individuálním přístupem k žákům. 

Z této myšlenky vychází naše snaha vzdělávat také žáky s handicapem. Speciální třída je 

určena pro žáky se zdravotním postižením (mentální a kombinace postižení). Speciální škola 

by měla účelně a v plném časovém rozsahu pokrýt potřebu rodičů a jejich dětí v procesu 

základního vzdělávání. Cílem je co nejlépe začlenit a připravit žáky do praktického života. Ve 

škole se vyučuje metodou slovního hodnocení*. Ve svém principu (k němuž patří především 

přijímání jeden druhého, podpora rozvoje individuality každého žáka, vzájemná pomoc, 

spoluzodpovědnost aj.) je škola otevřena všem dětem a rodičům, která škola svým působením 

osloví. Vycházíme z toho, že škola je místo, kde dítě tráví značnou část dne, a je proto pro něj 

výhodné a potřebné, když rodina a škola o sobě ví a jsou pokud možno navzájem propojené. 

Škola by měla dýchat rodinnou atmosférou. Je během vyučování přístupná rodičům. Každý 

rodič má právo vědět, jak se jeho dítě učí, tzn. jeho vlastní přístup a způsob, jakým je výuka 

vedena, jak se s ním zachází. Může být výuce přítomen, s učitelem může spolupracovat. 

Rodiče by pak měli být více motivováni ke spolupráci - na tvorbě projektů (využití jejich 

individuálních schopností a znalostí), účasti na společných akcích (výletů, zábavných 

programů), brigádách (svépomocné práce v areálu školy)… 

Základním úkolem školy je dát dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a 

objevovaly svět kolem sebe. Kde je to možné a vhodné, chceme učit formou projektů. Tento 

způsob odpovídá globálnímu způsobu myšlení, jež je jednou z priorit naší školy. Smyslem 

tohoto přístupu je především získat děti pro vzdělání, využít jejich vrozenou zvídavost, 

vzbudit u nich chuť poznávat a umožnit jim pocit uspokojení z odvedené práce. 

Škola klade důraz na šíření kladného vztahu k životu v nejširším slova smyslu, na rozvoj 

individuálních schopností žáků při respektování individuálního uplatnění učitele, jejich 

využití k týmové spolupráci, rozvoji osobnosti a jejího uplatnění v celku. 

Zároveň škola výchovou v globální myšlení = poznání, že vše spolu souvisí a že 

nepochopením souvislostí lze dělat nenapravitelné chyby, vede žáky i zaměstnance školy k 

zodpovědnému lokálnímu jednání a k samým počátkům vytváření vztahu člověka k přírodě. 

Mimo jiné i chovem domácího zvířectva (kozy, ovce, drůbež, pes, kočky, včely). V areálu 

školy jsou mnohé ekosystémy (sad, jezírko, pastvina, zahrada). Z tohoto všeho vyplývá, že 

škola má zcela praktické ekologické zaměření. Po teoretické stránce jsou principy globální 

výchovy uplatňovány i ve většině předmětů. Nad rámec obecného vzdělání chce škola 
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spoluprací a rozvojem osobnosti naučit žáky ekologicky myslet, tudíž také respektovat 

obecnou svobodu. Ekologická výchova není pouze předmětem, který by byl oddělený od 

jiných, ale tato výchova (globální) je integrována do veškerého školního života – tj. do 

jednotlivých předmětů, do provozu školy (technický, výchovný).  

 

Z výše uvedeného vyplývají tyto cíle školy: 

 

Duševní a sociální – Pomáhat žákům, aby poznávali své možnosti a schopnosti a 

využívali je ve své osobním a pracovním životě. Umožnit žákům osvojení sebeobslužných 

činností a základních pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni 

využít v občanském životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo 

chráněných dílen.  Chceme se učit přijímat se navzájem takoví, jací jsme, rozvíjet vstřícné 

způsoby komunikace – empatie, vyjádření vlastních pocitů, vzájemné aktivní naslouchání, 

omluva - odpuštění. 

Vzdělávací – Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Vést žáky 

k ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků, dbát na jeho dodržování formou 

průběžné pozitivní motivace. Chceme naučit děti samostatně přemýšlet, rozvíjet dovednosti 

potřebné k plnému životu i přes jejich handicap. Chceme objevovat svět v celé jeho 

rozmanitosti a jedinečnosti. Chceme vést děti k tomu, aby se naučily učit, spolupracovat. Učit 

se v souvislostech, nechat se fascinovat problémem a následným prožitkem vést děti 

ke zvládnutí znalostí a dovedností daných vzdělávacím programem, umět si naplánovat 

mnohé činnosti. 

Společenské a kulturní – Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné 

projevy chování, jednání, prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy 

k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Chceme vytvořit otevřené společenství školy – žáků 

– rodin, umožnit rodičům podílet se na vzdělávání dětí, využít schopností jednotlivých rodičů 

k obohacení školních programů. Chceme otevřít školu i společnosti (dané obci) a být aktivní 

její součástí. Chceme vést děti k zálibě ve světě kultury (divadlo, hudba, výstavy a jiné 

návštěvné kulturní akce). Podněcovat je k vlastní tvorbě v kulturním mikrosvětě školy, ale i 

její veřejné prezentaci. 

Tělesné – Chceme v dětech budovat zdravý postoj zodpovědnosti za vlastní tělo, spojený 

se střídmostí, životním stylem a zdravou životosprávou. Chceme podněcovat tělesný vývoj 

poskytnutím dostatečného prostoru pro volný pohyb venku i v tělocvičně, získat děti 

k pohybu, sportu a to i do budoucna. 
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Ekologické a globální – Chceme vést děti k odpovědnosti za svět, aby věděly, že jsou 

jeho aktivním článkem, aby vnímaly veškeré dění v souvislostech (ekosystémové vztahy) a 

držely se praktickými činy hesla: „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Aby si vytvořily obdiv 

k Zemi, vztah – lásku k přírodě, cítily potřebu ji vnímat všemi smysly (empatie, bytí – člověk 

její součástí). 

Vztah ke zvířatům – Vychází z ekologického zaměření školy a jejího umístění na 

venkově. 

 Cíle základního vzdělávání reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se 

usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému 

snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle 

vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků.  

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém záměrů, konkrétních úkolů, činností, metod, 

prostředků a aktivit. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich 

života s přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení. 

 

* vyučování na slovně hodnotícím základě 

  

Profil absolventa 

Absolvent naší školy je osobnost, která je schopna myslet i pracovat samostatně, ale 

zároveň také spolupracovat v kolektivu. Jeho znalosti jsou podmíněny rozsahem učiva 

současných osnov a jeho individuálními schopnostmi. Větší důraz na etickou, ekologickou a 

estetickou výchovu by v něm měl rozvíjet schopnost tolerance, vcítění, vědomí základních 

lidských hodnot, schopnost být zodpovědným za své činy, chápat svět v souvislostech. 

Motivem učení nejsou pro našeho absolventa známky a srovnávání sebe samého 

s ostatními, ale vědomí užitečnosti získaných znalostí v praktickém životě.  

 

 

Rozvoj osobnosti: 

vedení k samostatnosti, k zodpovědnosti za své jednání, pocit úspěchu, nalezení místa 

v sociální skupině, vědomí individuálních schopností – jejich rozvoj a uplatnění, společenské 

chování, tolerantní přístup k handicapům. 
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Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích, do 

které se souhlasem rodičů doporučujeme děti k vyšetření. A naopak pedagogicko-

psychologická poradna doporučuje některým žákům naši školu. Nebráníme se osobním 

asistentům, využíváme pomoci asistentů pedagoga. Škola je koncipována tak, že umožňuje 

individuální integraci žáků do jednotlivých ročníků (školy) či integraci skupinovou, případně 

jejich kombinaci. Žáci se SVP se zapojují do všech činností školy. Upřednostňujeme 

kooperativní práci v malých skupinách. Podle individuálních potřeb žáků využíváme školní 

prostory a zařízení (zahrada, dvůr, dílna, hospodářství, PC a speciální software pro jednotlivé 

předměty). Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací 

plány konzultované s PPP, podle kterých ve škole pracujeme. Na doporučení PPP redukujeme 

vzdělávací obsah. Můžeme přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro 

tyto žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými 

možnostmi těchto žáků. Rodiče jsou o výuce průběžně informováni a škola jim je během 

vyučování otevřená. Neintegrujeme děti s patologickými odchylkami v chování. Vzhledem 

k malému počtu žáků v pracovní skupině je na děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

brán automaticky zřetel. Využíváme kompenzační pomůcky.   

 

Žáci se zdravotním postižením 

 

Škola poskytuje základy vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, mnohdy ještě v kombinaci například s kombinovanými vadami, logopedickými 

nedostatky, LMD, hyperaktivitou, tělesným postižením a autismem. Komplexně se jedná o 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Základní vzdělávání žáků se realizuje v rámci povinné školní docházky po dobu devíti 

školních let (desátý ročník je nepovinný), nejvýše však do konce školního roku, v němž žák 

dosáhne sedmnáctého roku věku. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve 

výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, 

v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků s těžkým mentálním postižením, 

žáků s více vadami a žáků s autismem pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého 

roku věku. Dle potřeb žáků a stanovené diagnózy je pro žáky zřízena speciální třída. 

Zařazení dětí probíhá na základě doporučení obvodního nebo odborného lékaře, PPP nebo 

SPC a na žádost rodičů. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
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školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje 

ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, která musí být doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.  

Na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnózy je každoročně pro každé dítě 

vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP) v souladu s ŠVP, podle kterého probíhá výuka, a 

který respektuje jeho mentální a vývojovou úroveň, zdravotní a psychický stav a typ 

postižení.  

 

 

Žáci se zdravotním znevýhodněním 

Zohledňujeme zdravotní znevýhodnění, respektujeme dlouhodobé nemoci, po dohodě 

s rodiči a stavem žáka navrhujeme domácí studium (zadaná práce s možností návštěvy 

pedagoga u žáka), dílčí přezkoušení či dodatečné doučování. 

 

Žáci se sociálním znevýhodněním 

V míře, která je únosná kapacitě školy a integrace do celku, je možné začlenit žáky se soc. 

znevýhodněním. Zaručujeme nepředpojatý přístup a snahu o začlenění do kolektivu.  
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4. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Níže uvedené kompetence jsou vždy z pozice učitelů (U) a z pozice žáků (Ž).  

 

Kompetence k řešení problémů 

U: Nepředkládáme žákům hotovou odpověď, ale pomocí „fascinace problémem“ a 

návodných otázek se snažíme žáky přimět k samostatnému přemýšlení, hledání vlastních 

odpovědí, vhodných cest (nikdy není jedna). V hodinách dramatické výchovy učíme žáky 

řešit osobnostní a sociální problematiku. V předmětu Svět v člověku se zaměřujeme na 

společenské jevy. Tímto předcházíme konfliktním situacím. Žáky směřujeme k postoji, že 

problémům lze předcházet, ale pokud se objeví, je to výzva k řešení (spolupráce, dohoda, 

kompromis, …) a nesmí se před nimi utíkat. 

 

Ž: Uplatňujeme svoji logiku, zkušenosti a tvůrčí myšlení, otevřenost. Jsme zvídaví, ptáme se 

a hledáme odpovědi sami či ve skupině. Ve dvojicích se staráme o jedno ze školních zvířat, 

jsme odpovědní za krmení a jejich spokojený život. Řešíme problémy s tím spojené. Své 

jakékoliv náměty ke škole, názory, připomínky, ale též postřehy a zážitky můžeme 

prezentovat mmj. při ranní „šišce“ (komunitním kruhu) nebo ve školním časopisu.   

 

Cíl RVP:  Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

 

Kompetence k učení 

U:  Vycházíme ze základního smyslu vzdělávání – učit se učit. Tzn. pokud je to možné, 

nesdělujeme hotové poznatky, ale vedeme žáky k vyhledávání informací, jejich třídění, 

schopností s nimi pracovat, přetvářet je do srozumitelných podob, formulovat je, předávat dál, 

a to vše při chápání souvislostí pokud možno dobrovolně a s chutí. Hledáme vhodné 

individuální přístupy ve vztahu učitel – žák – předmět. Poukazujeme na žákův vlastní pokrok 

a možné cesty ke zdokonalování. Osvojením si takovéto strategie učení není žák demotivován 

k celoživotnímu učení.  

 

Ž: Učíme se pracovat v týmu – kolektivu, kde odpovídáme za svěřenou část úkolu 

(skupinové problémové vyučování). Využíváme školní knihovnu (ve třídě), internet, výukový 

software, rady učitelů, zkušenějších žáků. Zároveň se učíme, abychom mohli učit (pomocní 
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učitelé). Rozpoznáváme správné – ke světu, přírodě, společnosti, jedinci, tělu, atd. 

Pociťujeme osobní přínos a jsme rádi, když se naše aktivita ocení.  

 

Cíl RVP: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých, umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení.  

 
 

Kompetence komunikativní  

U: Pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických metod zlepšujeme kvalitu mluvního 

projevu žáků (výslovnost, srozumitelnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby).  

Využíváme a rozvíjíme všechny formy komunikačních technik (ústní, písemné, pomocí 

technických prostředků-elektronická pošta, atd.) Poskytujeme dostatek možností a zdrojů pro 

samostatné vyhledávání informací. Vedeme žáky k samostatnému vytváření, prezentování a 

obhajování svých názorů, zážitků, prožitků, fikcí (sloh), ale také k naslouchání jiných (umět 

být ticho, diskutovat). K tomu nám napomáhá také ranní komunitní kruh tzv. “šiška“, 

projekty, bezeslovná komunikace tělem a jinak v dramatické výchově, relaxační cvičení 

v hodinách HV a TV aj. Společně s žáky organizujeme dny otevřených dveří, zápis do 1.třídy 

(projekt, na kterém se podílíme pro zážitek rodičů i jejich dětí). Vzhledem ke struktuře naší 

školy se nabízí ideální využití kooperativních metod učení, při kterém starší děti učí děti 

mladší (přizpůsobují vhodnou komunikaci). Víme, že sféra umění je také forma sdělení, 

kterou odnepaměti vytvářejí umělci, a proto učíme žáky aktivně vnímat i takovéto sdělovací 

prostředky. 

 

Ž: Chápeme myšlenky projevu ústního i písemného, rozumíme různým typům textů a 

záznamů, obrazovým materiálům, běžně užívaným gestům, zvukům a jiným informačním a 

komunikačním prostředkům. Vhodně komunikuje se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i mimo školu. Obhajuje svá řešení, dokáže přiznat chybu, přijmout jiný názor.  

O Velikonocích a Vánocích chodíme koledovat po obci pro udržení lidových zvyků, 

připomenutí tradic a „vtáhnutí“ obce do života školy v rámci projektů. Vydáváme spolu s 

učiteli školní časopis „Školístek“, kam můžeme přispět svým dílem literárním i výtvarným. 

V některých školních chvílích s ním pracujeme. Víme, že nás kdokoliv z učitelů vyslechne, 

kdykoliv to budeme potřebovat (můj problém, nápad, sdělení radosti či bolesti, zážitek, o 

který se chceme podělit). Učíme se pracovat s internetem. Své sebevyjádření se snažíme 

vytvářet i umělecky. 
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Cíl RVP: Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.  

 

 

Kompetence sociální a personální 

U: Jelikož jsme škola, kde dochází k neustálému kontaktu mezi všemi věkovými 

kategoriemi, učíme se a vedeme k toleranci a spolupráci, hledání cesty k sobě a druhým. Ve 

své vzájemné tvorbě se musíme učitelé, žáci, třídy, ročníky (! rozvrh) sladit v pracovních 

pravidlech, abychom se nerušili.    

 

Ž: Máme možnost se podílet na stanovení pravidel chování, jejich dodržování, což následně 

obhajujeme a konzultujeme s ostatními (skupinová práce – ranní „šiška“, společné řešení 

konfliktů, plánů). Máme možnost prezentovat vlastní práci a práci pro druhé např. i ve 

školním časopisu. My starší žáci (při vyučování i mimo něj) často pomáháme mladším a 

spolužákům s integrací, kteří ještě nejsou schopni samostatně pracovat.  

 

Cíl RVP: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. 

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem.  

 

 

Kompetence občanská 

U: Snažíme se plně využívat individuálních možností a schopností žáků k naplnění jejich 

touhy vědět, být respektován a mít své místo v kolektivu. Pomáháme jim prožívat jejich 

prvotní občanský život, tzn. při rozvoji své osobnosti si být vědom závazků a povinností, 

práv. Poukazujeme na odlišné kultury mnohých menšin či národností, jiné estetické cítění a 

vjemy, potřebu soužití. Přírodu a svět předkládáme i jako živoucí „bytost“, která též potřebuje 

péči a svá práva. K tomuto je nutné učit vidět souvislosti, zaujmout citový vztah. 

 

Ž: Jsme si vědomi, že jsme součástí celku, jehož chodu se musíme v mnohém přizpůsobit, 

abychom jej neohrozili. Snažíme se v něm úspěšně uplatnit, být prospěšným (ve skupině). 

Zároveň umět vyjádřit své názory a vhodnými prostředky umět vyjadřovat a obhajovat nejen 

svá práva, potřeby, tužby. V modelových situacích (dramatika, občanská vých.) a 

v praktickém životě vystupujeme proti bezpráví. Učíme se říkat NE (patologické jevy). Při 
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různých akcích (projekty, výlety, exkurse) se zajímáme (či dozvídáme) o naše historické 

prameny a odkazy. Navštěvujeme divadla, muzea, galerie apod. Vytváříme si estetické cítění 

k vlasti – krajině, přírodě, a uměleckému ztvárnění, jež někdo takto dokázal vytvořit. 

Pořádáme divadelní besídky a jiná představení pro veřejnost (koncerty). 

 

Cíl RVP: 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, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k prostředí, přírodě.   

 

 

Kompetence pracovní 

U: Snažíme se vyzvednout žákovy zájmy. Neustále žáky v jejich individuálních 

schopnostech a zájmech podporujeme. Snažíme se vzbudit určitý zájem do budoucna 

(kutilství, svépomoc, tvořivost, chovatelství). Častými poznávacími výlety převážně do 

přírody napomáháme rozvíjet jejich spontánní zručnost. Organizujeme exkurze. Vedeme žáky 

k bezpečné realizaci rukodělných činností. Nabízíme spektrum činností, byť ve skromných 

podmínkách, co do materiálu, nástrojů, způsobů zpracování atd. 

 

Ž: Sami se podílíme na zvelebování objektu školy (k dispozici je školní dílna), jsme vedeni 

k tomu, abychom se nebáli manuální práce. Učíme se ji brát jako součást života, pociťujeme 

svou rukodělnou schopnost.  

 

Cíl RVP: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi, aby je byli 

schopni využít v běžném životě.  
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5. Začlenění průřezových témat 
 

➢ Osobnostní a sociální výchova 

➢ Multikulturní výchova 

➢ Environmentální výchova 

➢ Mediální výchova 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 
 

Tematické okruhy průřezového tématu: 
 

Osobnostní rozvoj 
 

➢ Rozvoj schopností poznávání − cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; 

cvičení dovedností zapamatování a řešení problémů 

➢ Sebepoznání a sebepojetí − já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o 

mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidem 

➢ Seberegulace a sebeorganizace − cvičení sebeovládání; organizace vlastního času 

➢ Psychohygiena − dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; 

dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění – relaxace); hledání pomoci při potížích  

 

Sociální rozvoj 
 

➢ Poznávací schopnosti − vzájemné poznávání se ve skupině, ve třídě 

➢ Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, 

podpora, pomoc 

➢ Komunikace − řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků; cvičení pozorování; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální 

(technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých 

situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení 

konfliktů, vysvětlování, žádost apod.) 

➢ Spolupráce a soutěživost − rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, 

odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující 

komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, atd.)  
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Morální rozvoj 
 

➢ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti − dovednosti pro řešení problémů a 

rozhodování z hlediska různých typů problémů – problémy v mezilidských vztazích 

➢ Hodnoty, postoje, praktická etika − vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických 

situacích všedního dne 

 

Multikulturní výchova 
 

Tematické okruhy průřezového tématu: 
 

➢ Kulturní rozdíly − jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti;  

respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v 

místě školy) 

➢ Lidské vztahy − právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat 

tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, 

zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami; uplatňování principu 

slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj osobnosti 

➢ Etnický původ − rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich 

vzájemná rovnost; různé způsoby života 

 

Environmentální výchova 
 

Tematické okruhy průřezového tématu: 
 

➢ Ekosystémy − les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, způsoby 

hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním 

hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro 

biosféru); lidské sídlo − město – vesnice; kulturní krajina 

➢ Základní podmínky života − voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, 

pitná voda); ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší); půda (zdroj výživy, 

ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí); ochrana biologických druhů (důvody 

ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy; energie (energie a život, 

využívání energie 
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➢ Lidské aktivity a problémy životního prostředí − zemědělství a životní prostředí, 

ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, 

druhy dopravy a ekologická zátěž); průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na 

prostředí, zpracovávané materiály); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, 

principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a 

kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody při 

masových sportovních akcích) 

➢ Vztah člověka k prostředí − naše obec (příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování 

ochrany životního prostředí v obci); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, 

způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na 

zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) 

 

Mediální výchova 
 

Tematické okruhy průřezového tématu: 
 

➢ Vnímání mediálních sdělení − hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a 

reklamním sdělením 

➢ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality − různé typy sdělení, jejich rozlišování 

a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou 

➢ Fungování a vliv médií ve společnosti − vliv médií na každodenní život; role médií v 

každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne; vliv médií na kulturu (role 

filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) 

 

Průřezová témata jsou realizována formou integrace do výuky. V tabulkách je uveden 

vždy předmět a ročník, kde jej považujeme za stěžejní, neznamená to však, že by se v jiných 

ročnících či předmětech nevyskytovalo. Například průřezové téma Osobnostní a sociální 

výchova prolíná všemi předměty na první i druhém stupni. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

ROČNÍK 

 

TÉMATICKÝ 

OKRUH 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

 

INT/ 

ČT, 

PS, M, 

ČJS, 

HV, 

ČSP 

 

 

INT/  

ČT, 

PS, M, 

ČJS, 

HV, 

ČSP  

 

INT/  

M, I, 

ČJS, 

HV, 

ČSP  

 

INT/  

M, I, 

ČJS, 

HV, 

ČSP  

 

INT/  

M, I, 

ČJS, 

HV, 

ČSP  

 

INT/  

M, I, 

ČJS, 

HV, 

ČSP  

 

INT/  

I,ČT,  

PS,M, 

ČP,  

ČSP  

 

INT/  

I,ČT,  

PS,M,  

ČP,  

ČSP  

 

INT/  

PS,  

ČSP  

 

INT/  

PS,  

ČSP  

 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

 

 

INT/  

ŘV  

   

INT/  

TV  

 

INT/  

TV  

 

INT/  

TV  

 

INT/  

ŘV,  

VZ,  

TV 

  

 

INT/  

TV  

 

INT/  

TV  

 

INT/  

TV  

 

Seberegulace a 

seberealizace 

 

 

INT/  

VV  

 

INT/  

VV  

 

INT/  

VV, I  

 

INT/  

M, I, 

VV 

 

 

INT/  

M, I, 

VV 

 

 

INT/  

M, I, 

VV 

 

 

INT/  

I,M,  

 

INT/  

I,M,  

VZ 

 

 

INT/  

M,  

 

INT/  

M  

 

Psychohygiena 

 

 

INT/  

TV 

 

 

INT/  

TV 

 

 

INT/  

TV 

 

    

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 

Poznávací 

schopnosti  

 

 

INT/  

ČT, 

ČJS 

 

 

INT/  

ČJS  

  

INT/  

M  

 

INT/  

M  

 

INT/  

M  

   

INT/  

ČS  

 

INT/  

ČS  

 

Mezilidské 

vztahy 

 

 

INT/ 

ČT 

 

    

INT/ 

M 

 

  

INT/ 

VZ 

 

 

INT/ 

ČS 

 

  

 

Komunikace  
 

 

INT/  

ČT, 

ŘV, 

HV  

 

INT/  

ŘV, 

HV  

 

INT/  

ČT, 

ŘV, 

HV  

 

INT/  

ŘV, 

HV, 

TV  

 

INT/  

ČT, 

ŘV, 

HV, 

TV  

 

INT/  

ŘV, I, 

HV, 

TV  

 

INT/  

I,ČT  

ŘV,  

HV,  

VZ,  

TV 

  

 

INT/  

ČT,  

ŘV,  

HV,  

TV  

 

INT/  

ČT,  

PS,  

ŘV,  

HV,  

TV  

 

 

INT/  

ČT,  

PS,  

ŘV,  

HV,  

TV  
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Spolupráce a 

soutěživost 

 

    

INT/  

M, 

TV, 

ČSP 

 

 

INT/  

M, 

TV, 

ČSP 

 

 

INT/  

M, 

TV, 

ČSP 

 

 

INT/  

M,  

ČSP 

 

INT/  

M,  

ČSP 

 

 

INT/  

M,TV,  

ČSP 

 

 

INT/  

M,  

TV  

ČSP 

 

MORÁLNÍ ROZVOJ 

 

Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti  

 

   

INT/  

I  

 

INT/  

M, I, 

TV 

 

INT/  

I, ČJS, 

TV 

 

INT/  

I, ČJS, 

TV 

 

INT/  

I,M,  

TV 

 

INT/  

I,M,  

TV 

 

INT/  

M, 

ČP,  

TV 

 

 

INT/  

M, 

ČP,  

TV 

 

 

Hodnota, 

postoje, 

praktická 

etika 

 

    

INT/  

TV  

 

INT/  

TV  

 

INT/  

ČT, 

TV  

 

INT/  

TV,  

ČSP,  

 

INT/  

TV,  

ČSP  

 

INT/  

ČT,  

TV,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČT,  

TV,  

ČSP 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

ROČNÍK 

 

TÉMATICKÝ 

OKRUH 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Kulturní 

rozdíly 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

HV 

 

 

INT/  

VV 

 

 

INT/  

VV 

 

 

INT/ 

VV 

 

 

INT/  

VV 

 

 

Lidské vztahy 

 

 

INT/  

ČSP 

 

 

INT/  

ČSP 

 

 

INT/  

ČSP 

 

 

INT/  

ČSP, 

ČT, 

TV 

 

 

INT/  

ČSP, 

TV, 

ČJS 

 

 

INT/  

ČSP, 

TV 

 

 

INT/  

ČT,  

TV,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČT,  

ŘV,  

VZ,  

TV,  

ČSP  

 

 

INT/  

ŘV,  

TV,  

ČSP 

 

 

INT/  

ŘV,  

TV,  

ČSP 

 

 

Etnický původ 

 

     

INT/  

ČJS  

  

INT/  

ČS,  

HV  

 

INT/  

ČS,  

ČP,  

HV 

 

 

INT/  

ČS,  

HV  

 

INT/  

ČS,  

HV  
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

ROČNÍK 

 

TÉMATICKÝ 

OKRUH 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Ekosystémy 

 

    

INT/  

ČJS 

 

 

INT/  

ČJS 

 

 

INT/  

ČJS 

 

 

INT/  

ČP 

 

 

INT/  

ČP 

 

 

INT/  

ČP 

 

 

INT/  

ČP 

 

 

Základní 

podmínky 

života 

 

 

INT/  

ČSP 

 

 

INT/  

ČSP 

 

 

INT/  

ČSP 

 

 

INT/  

ČJS, 

ČSP 

 

 

INT/  

ČJS, 

ČSP 

 

 

INT/  

ČJS, 

ČSP 

 

 

INT/  

ČP,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČP,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČP,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČP,  

ČSP 

 

 

Lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

 

  

INT/  

ČJS 

 

 

INT/  

ČJS 

 

 

INT/  

ČJS, 

ČSP 

 

 

INT/  

ČJS, 

ČSP 

 

 

INT/  

ČJS, 

ČSP 

 

 

INT/  

VV,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČP,  

VV,  

VZ,  

ČSP 

 

 

INT/  

ČP,  

VV,  

ČSP 

  

 

INT/  

ČP,  

VV,  

ČSP 

 

 

Vztah člověka 

k prostředí  

 

 

INT/  

ČJS, I, 

VV 

 

 

INT/  

ČJS, I, 

VV 

 

 

INT/  

ČJS, 

VV 

 

 

INT/  

ČJS, 

VV, 

TV 

 

 

INT/  

ČJS, 

VV, 

TV 

 

 

INT/  

ČJS, 

VV, 

TV 

 

 

INT/  

ČS,  

TV 

 

 

INT/  

ČS,  

TV 

 

 

INT/  

ČS,  

ČP,  

TV 

 

 

INT/  

ČS,  

ČP,  

TV 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

ROČNÍK 

 

TÉMATICKÝ 

OKRUH 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Vnímání 

mediálních 

sdělení 

 

    

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I, ČT 

 

   

INT/  

ČT 

 

 

INT/  

ČT 

 

 

Interpretace 

vztahu 

       

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 
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mediálních 

sdělení a 

reality 

 

 

Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

 

    

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

INT/  

I 

 

 

Vysvětlivky:  

Př/INT = daný tématický okruh průřezového tématu je součástí přírodopisu formou integrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24  

6. Učební plán 

Školní učební plán pro 1. stupeň 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací 

oblasti 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Počet 

hodin 

DČD

* 
Celkem 

předměty 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Čtení 3 3 3 3 2 2 16 ‒ 16 

Psaní 2 2 2 2 1 1 10 ‒ 10 

Řečová 

výchova 
2 2 2 2 2 2 12 ‒ 12 

Matematika a 

její aplikace 
Matematika 2+1 2+1 2+1 2+2 2+2 2+2 12 9 12 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 0 0 0 0+1 1 1 2 1 6 

Člověk a jeho 

svět 

Člověk a 

jeho svět 
2 2 3 3 3 3 16 ‒ 16 

Člověk a 

společnost 

Člověk a 

společnost 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Člověk a 

příroda 

Člověk a 

příroda 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 1 6 ‒ 6 

Výtvarná 

výchova 
2 2 2 2 2 2 12 -- 14 

Člověk a 

zdraví 

Výchova ke 

zdraví 
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Tělesná 

výchova 
3 3 3 3 3 3 18 -- 20 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a 

svět práce 
3 3 3 4 4 4 21 -- 23 

Celková povinná časová 

dotace 
21 21 22 25 23 23 125 10 135 

z toho disponibilní časová 

dotace 
1 1 1 3 2 2 ‒ 10 10 

 

*DČD – disponibilní časová dotace. 
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Poznámky: 

Průřezová témata – na 1. stupni jsou zařazena průřezová témata formou integrace do 

jednotlivých předmětů – viz Začlenění průřezových témat a Charakteristika jednotlivých 

předmětů. 

Vzhledem k různému zdravotnímu postižení dětí a k zařazení žáků do rozdílných 

ročníků a VP je na naší škole volný rozvrh při zachování týdenní časové dotace. 

 

Školní učební plán pro 2. stupeň 

Učební plán pro 2. Stupeň 

Vzdělávací oblasti 
Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Počet 

hodin 

DČD

* 

Celkem 

předměty 
7. 8. 9. 10. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Čtení 3 3 3 3 12 ‒ 12 

Psaní 1+1 2 2 2 7 1 8 

Řečová výchova 1 1 1 1 4 ‒ 4 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 3+2 3+2 3+2 3+2 12 8 20 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 1 1 1 1 4 ‒ 4 

Člověk a jeho svět  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Člověk a společnost 
Člověk a 

společnost 
2 2 2 2 8 ‒ 8 

Člověk a příroda Člověk a příroda 3 3 3 3 12 ‒ 12 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 ‒ 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 -- 4 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 1 1 ‒ ‒ 2 ‒ 2 

Tělesná výchova 3 3 3 3 12 ‒ 12 

Člověk a svět práce 
Člověk a svět 

práce 
5 5 6+1 6+1 22 2 24 

Celková povinná časová dotace 28 28 29 29 103 11 114 

z toho disponibilní časová dotace 3 2 3 3 ‒ 11 11 
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*DČD – disponibilní časová dotace. 

 

Poznámky:  
 

Průřezová témata – na 2. stupni jsou zařazena průřezová témata formou integrace do 

jednotlivých předmětů – viz 3.5 Začlenění průřezových témat a 5.2 Charakteristika 

jednotlivých předmětů. 
 

Vzhledem k různému zdravotnímu postižení dětí a k zařazení žáků do rozdílných 

ročníků a VP je na naší škole volný rozvrh při zachování týdenní časové dotace. 
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7. Vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací obsah vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením v základní 

kole speciální je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou 

tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. 
 

➢ Jazyková komunikace (Čtení, Psaní, Řečová výchova) 

➢ Matematika a její aplikace (Matematika) 

➢ Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 

➢ Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

➢ Člověk a společnost (Člověk a společnost) 

➢ Člověk a příroda (Člověk a příroda) 

➢ Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

➢ Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

➢ Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

 

Použité zkratky u učebních předmětů: 
 

Čtení – ČT  

Psaní – PS  

Řečová výchova – ŘV  

Matematika – M  

Informatika – I  

Člověk a jeho svět – ČJS  

Člověk a jeho společnost – ČS  

Člověk a příroda – ČP  

Hudební výchova – HV  

Výtvarná výchova – VV  

Výchova ke zdraví – VZ  

Tělesná výchova – TV  

Člověk a svět práce – ČSP 
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Použité zkratky u názvů průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova – OSV  

Multikulturní výchova – MV  

Environmentální výchova – EV  

Mediální výchova – MeV 
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7.1. Jazyk a jazyková komunikace 
 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Jazyková komunikace má důležité postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a používání mluvené i písemné podoby jazyka. Žáci se učí 

vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně 

s rozumovým a emocionálním zráním.  

Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, 

vyjadřovacích schopností, čtení a psaní.  

Obsah vzdělávací oblasti Jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech 

Čtení, Psaní a Řečová výchova.  

Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede 

k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého textu s 

porozuměním. Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů 

informací.  

Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a 

grafomotoriku, a tím zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických dovedností, 

postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využívání získaných dovedností 

dává žákům možnost jednoduché písemné komunikace.  

Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v 

jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační 

dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální 

integrace a jejich dalšího vzdělávání.  

Vzhledem k individuálně variabilním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči 

přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků. 

 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ rozvíjení řečových schopností a myšlení 

♦ srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovanému projevu v běžných 

situacích 

♦ dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 
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♦ osvojení techniky čtení a psaní 

♦ získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu 

♦ zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření 

♦ získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text 

♦ zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu 

♦ praktickému využití získané dovednosti psaní 
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7.1.1. Čtení 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací 

obsah vyučovacího předmětu Čtení je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1.stupni: 1. - 4. ročník – 3 hodiny týdně 

5. - 6. ročník – 2 hodiny týdně 

Týdenní dotace na 2.stupni: 7.- 10. ročník – 3 hodiny týdně 

Obsahem vzdělávacího předmětu Čtení je postupné osvojování písmen, slov a vět, které 

vede k rozvíjení čtecí dovednosti, vnímání obsahu čteného textu a čtení snadného krátkého 

textu s porozuměním. Při vyvozování písmen se užívají obrázky, říkanky i pohybová 

znázornění písmen. Důležité je povzbuzovat u žáků zájem o čtení, jako o jeden ze zdrojů 

informací. Součástí výuky čtení jsou i cvičení zaměřená na vnímání obsahu čteného textu a 

péče o rozvoj řeči. Cílem je rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a 

přiměřeně na ně reagovat. 

Při výuce Čtení převládá výuka v kmenové učebně. Jsou využívány moderní vyučovací 

metody a alternativní způsoby výuky - skupinové a problémové vyučování, dramatizace, 

audiovizuální technika, využití PC, ukázky z beletrie, práce s texty (encyklopedie, noviny, 

časopisy). Formou her a cvičení se žáci učí zvládat způsoby neverbální komunikace, 

nácvikem i praktickými činnostmi poznávat a správně používat technické informační a 

komunikační prostředky. Součástí výuky jsou návštěvy kina, divadla, kulturních akcí, 

knihovny, atd. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

➢ pracuje s učebnicemi, 

učebními materiály a 

➢ využívá širokou škálu vhodných výukových programů, 

učebních materiálů a pomůcek  
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využívá různé učební 

pomůcky  

➢ užívá vhodné způsoby a 

metody pro efektivní učení  

➢ využívá prostředků 

výpočetní techniky  

➢ rozvíjí základní čtenářské 

dovednosti a schopnosti  

➢ je schopen vyhledávat, 

zpracovávat a využívat 

informace a používat je v 

praktickém životě  

➢ pozná vlastní pokroky a 

uvědomuje si problémy, 

které mu brání v učení 

➢ předkládá žákům problémové úkoly, které pro splnění 

vyžadují využití naučených postupů  

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

učivem a zdroji informací  

➢ zadává úkoly, které vyžadují vyhledání potřebných 

informací využitelných v praktickém životě  

➢ dává žákům neustálou zpětnou vazbu a kladné 

hodnocení a pomáhá jim reálně hodnotit pokroky v 

učení a překonávat problémy, které brzdí v jejich 

dosažení, posuzuje žáky podle individuálního pokroku 

a zlepšení  

 

k řešení problémů  

žák:  

➢ vnímá problémovou situaci, 

rozpozná problém a hledá 

nejvhodnější řešení  

➢ nenechá se při řešení 

problému odradit nezdarem  

➢ využívá informace k rozvoji 

vlastních vědomostí, rozumí 

běžně užívaným textům, 

záznamům a obrazovým 

materiálům  

➢ dokáže popsat problém a 

svěřit se s ním, při řešení 

složitějších problémů 

požádá o radu a řídí se jí 

➢ osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných 

 

učitel: 

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování, vedeme žáky k 

řešení známých a opakujících se situací na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností  

➢ vede žáky k dokončování zadaného úkolu a při 

nezdaru k opětovnému hledání optimálnějšího postupu  

➢ klade přiměřené a srozumitelné otázky, zadává 

problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, 

samostatnost a slovní zásobu  

➢ umožňuje žákům spolupracovat a vzájemně si pomáhat 

při zpracování zadaného úkolu a při řešení problému  

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která je 

podněcuje k tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových  

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň jednotlivých žáků  
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problémových situací  

➢ vyjadřuje závěry na základě 

ověřených výsledků a 

dokáže je přiměřeně 

obhajovat 

komunikativní  

žák:  

➢ chápe myšlenky projevu 

ústního i písemného  

➢ rozumí různým typům textů 

a záznamů, obrazových 

materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných 

informačních a 

komunikačních prostředků  

➢ vhodně komunikuje se 

spolužáky, s učiteli a 

ostatními dospělými ve 

škole i mimo školu  

➢ obhajuje svá řešení, dokáže 

přiznat chybu, přijmout jiný 

názor  

➢ využívá pro komunikaci 

běžné komunikační a 

informační prostředky 

 

učitel:  

➢ pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických 

metod zlepšuje kvalitu mluvního projevu žáků  

(výslovnost, srozumitelnost, rozšiřování pasivní i 

aktivní slovní zásoby)  

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně, písemně.)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému ap.  

➢ poskytuje dostatek možností a zdrojů pro samostatné 

vyhledávání informací  

➢  využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústní, písemné, pomocí technických 

prostředků-elektronická pošta, atd.)  

➢ klade přiměřené a srozumitelné otázky, zadává 

problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, 

samostatnost a slovní zásobu 

sociální a personální 

žák: 

➢ přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni 

požádá  

➢ chápe potřebu 

 

učitel:  

➢ podporuje kooperativní učení, spolupráci ve výuce  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině,  

prezentaci výsledků 

➢ stimuluje žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a 

jednání  
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spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu  

➢ dodržuje při komunikaci 

zásady slušného chování  

➢ naslouchá a rozumí obsahu 

sdělení a přiměřeně na něj 

reaguje nebo plní úkol 

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu  

 

občanská  

žák:  

➢ je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí 

➢ odmítá útlak a hrubé 

zacházení 

 

 

 

učitel: 

➢ sleduje a podporuje dobré interpersonální vztahy žáků 

úctu, sounáležitost, uznání, respektování 

individuálních rozdílů 

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v 

praktickém životě 

pracovní  

žák:  

➢ rozšiřuje své komunikační 

schopnosti při kolektivní 

práci 

➢ pracuje samostatně s 

různými druhy textů  

➢ dodržuje zásady 

bezpečnosti, ochrany 

zdraví, hygieny práce  

➢ podílí se na vhodné úpravě 

svého pracovního prostoru, 

dodržuje hygienické zásady 

a pravidla při čtení 

➢ snaží se teoretické 

vědomosti uplatňovat 

prakticky a využívat je i v 

běžném životě 

 

učitel:  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů 

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků 

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce a hygienických 

zásad při práci 

➢ umožňuje žákům osvojení činností a základních 

pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby 

je byli schopni využít v občanském životě 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

ČTENÍ 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dokáže se soustředit na poslech 

krátkých čtených a vyprávěných 

textů  

 

 

 

➢ správně vyslovuje, má správné 

tempo řeči a pravidelně dýchá  

 

➢ zvládá diferenciační cvičení pro 

rozvoj analyticko – syntetické 

metody výuky čtení (rozlišuje 

pojmy: malý x velký, nahoře x 

dole, vpravo x vlevo, vpředu x 

vzadu x uprostřed, první x 

poslední) 

 

➢ utvoří věty podle obrázků 

 

 

 

 

➢ přečte písmeno a hlásku A, a, Á, 

a, I, i, E, e, M, m 

 

➢ rozezná a určí vybrané hlásky a 

písmena 

 

 

➢ dělí slova na slabiky 

 

➢ orientuje se na řádku 

 

 

 

➢ poslech a recitace 

veršů a říkanek  

 

➢ poslech pohádek a 

vyprávění  

 

➢ dramatizace  

 

➢ příprava na čtení  

 

➢ seznámení s 

leporely a knihami  

 

➢ vyvození hlásky a 

písmene s pomocí 

říkanky a obrázků  

 

➢ diferenciační 

cvičení pro rozvoj 

zrakového a 

sluchového vnímání  

 

➢ motivace ke čtení  

 

➢ čtení obrázků v 

řádku  

 

➢ orientace na stránce  

 

➢ tvoření vět k 

obrázkům, chápání 

obsahu vět  

 

➢ grafické znázornění 

slov ve větě  

 

➢ písmeno i, a jako 

spojka  

 

➢ hláska a písmeno A, 

a, Á, a, I, i, E, e, M, 

m  

 

➢ orientace při čtení 

na řádku  

 

➢ rozpočitadlo, dělení 

slova na slabiky  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj – 

rozvoj schopností 

poznávání  

- Sociální rozvoj – 

poznávací schopnosti,  

mezilidské vztahy, 

komunikace  

 

 

 

návštěva divadelních 

představení 

 

recitační pásmo básniček 

a říkanek 

 

MPV: 

 (mezipředmětové 

vztahy, dále MPV) 

 

MPV: 

 

HV – dramatizace, 

říkanky, básničky, 

rytmizace říkadel 

 

I – využití výukových 

programů 

 

VV – psaní uvolňovacích 

cviků, písmen za použití 

různých výtvarných 

technik 

 

M – orientace v prostoru 

(nad, pod, před…) 

 

ŘV – edukace a 

reedukace řeči, rozvíjení 

řečových schopností 

 

ČJS – umět vyprávět  

o bydlišti, škole……  
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ČTENÍ 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ rozdělí slova na slabiky, pomocí 

rozpočitadel 

 

➢ složí slabiky z písmen 

 

 

➢ složí slova ze slabik 

 

➢ správně vyslovuje, má správné 

tempo řeči a pravidelně dýchá 

 

➢ přečte písmena a hlásky O, o, U, 

u, L, l, V, v 

 

➢ přečte slabiky s osvojených 

písmen 

 

➢ rozezná a určí vybrané hlásky a 

písmena 

 

➢ orientuje se na stránce i řádku 

 

➢ přečte dvojslabičná slova 

 

 

 

 
➢ dělení slov na 

slabiky s užitím 

říkanek a 

rozpočítadel  

 

➢ skládání slabik z 

písmen  

 

➢ skládání slov ze 

slabik  

 

➢ hláska a písmeno O, 

o, U, u, L, l, V, v  

 

➢ čtení otevřených 

slabik s 

procvičenými 

písmeny  

 

➢ čtení psacích 

písmen a slabik  

 

➢ orientace při čtení 

na stránce a řádku  

 

➢ čtení dvojslabičných 

slov: máma, mami, 

máme, atd.  

 

 

 

OSV 

– Osobnostní rozvoj – 

rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

 

návštěva divadelních 

představení 

 

recitační pásmo básniček 

a říkanek 

 

čtení dětských knih, 

vnímání ilustrace 

 

 

 

MPV: 

 

ŘV – edukace a 

reedukace řeči, rozvíjení 

řečových schopností 

 

I – využití výukových 

programů 

 

HV – přednes 

jednoduchých říkadel, 

zpěv jednoduchých písní  
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ČTENÍ 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ přečte písmena a hlásky T, t, Y, 

y, S, s, J, j  

 

➢ rozdělí slova na slabiky  

 

➢ složí slova ze slabik  

 

➢ přečte dvojslabičná slova s 

procvičenými slabikami  

 

➢ správně vyslovuje, má správné 

tempo řeči a pravidelně dýchá  

 

➢ přečte krátké věty doplněné 

obrázkem  

 

➢ rozezná a určí vybrané hlásky a 

písmena, stejná slova 

 

 

 

➢ hláska a písmeno T, 

t, Y, y, S, s, J, j  

 

➢ čtení dvojslabičných 

slov s dosud 

procvičovanými 

slabikami  

 

➢ čtení krátkých vět 

doplněných 

obrázkem  

 

➢ čtení psacích 

písmen, slabik 

orientace při čtení 

na stránce a řádku 

  

➢ hledání stejných 

slabik, slov 

➢ říkanky k vyvození 

hlásek a písmen  

 

 

 

OSV 

-Sociální rozvoj- 

komunikace -dialog - 

vedení a jeho pravidla, 

pozdrav, prosba, omluva, 

atd.  

 

 

 

návštěva divadelních 

představení  

 

čtení přístupných 

dětských knih, vnímání 

ilustrace  

 

MPV:  

 

ŘV – edukace a 

reedukace řeči, rozvíjení 

řečových schopností  

 

I – využití výukových 

programů  
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ČTENÍ 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ přečte písmenaa hlásky P, p, N, n, 

Š, š, D, d  

 

➢ dokáže rozlišit stejně znějící 

slova různého významu  

 

➢ přečte dvojslabičná slova s 

procvičenými slabikami  

 

➢ odrecituje krátké říkanky a 

básničky  

 

➢ dokáže přečíst jednoduché věty s 

porozuměním  

 

➢ orientuje se ve větě  

 

 

 

➢ upevňování čtení 

slov zvládnutých v 

prvním období  

 

➢ postupné osvojování 

a upevňování hlásek 

a písmen P, p, N, n, 

Š, š, D, d  

 

➢ čtení dvojslabičných 

slov s uzavřenou 

slabikou- mám, 

sám, tam  

 

➢ předložkové vazby 

typu do lesa, atd.  

 

➢ čtení dvojslabičných 

slov a tříslabičných 

slov s otevřenými 

slabikami  

 

➢ čtení uzavřených 

slabik  

 

➢ čtení snadných vět s 

porozuměním  

 

➢ poslech vyprávění, 

CD, televizních 

pořadů, atd.  

 

➢ prohlížení dětských 

knížek a časopisů  

 

➢ čtení psacích 

písmen a slabik  

 

 

MV 

–Lidské vztahy (práce ve 

skupině)  

 

 

 

návštěva divadelních 

představení  

 

recitace básniček a 

říkanek  

 

čtení přístupných 

dětských knih, vnímání 

ilustrace  

 

 

MPV:  

 

ŘV – edukace a 

reedukace řeči, rozvíjení 

řečových schopností  

 

I – využití výukových 

programů  
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ČTENÍ 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ přečte písmena a hlásky Z, z, K, 

k, B, b, C, c a dvojhlásky, OU, 

ou, AU, au  

 

➢ přečte dvojslabičná a víceslabičná 

slova s procvičenými slabikami  

 

➢ přečte jednoduchý text  

 

➢ reprodukuje krátký text podle 

ilustrací a návodových otázek  

 

 

➢ osvojování a 

upevňování hlásek a 

písmen Z, z, K, k, 

B, b, C, c, OU, ou, 

AU, au  

 

➢ čtení dvojslabičných 

slov a 

víceslabičných slov 

s otevřenými a 

uzavřenými 

slabikami  

 

➢ čtení snadných textů 

s porozuměním  

 

➢ poslech CD, 

vyprávění, 

televizních pořadů, 

atd.  

 

➢ prohlížení dětských 

knížek a časopisů  

 

➢ čtení psacích 

písmen a slabik  

 

 

OSV 

–Sociální rozvoj-

komunikace  

 

 

 

návštěva divadelních 

představení  

 

čtení přístupných 

dětských knih, vnímání 

ilustrace  

 

 

MPV:  

 

ŘV – edukace a 

reedukace řeči, rozvíjení 

řečových schopností  

 

I – využití výukových 

programů  
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ČTENÍ 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ přečte písmena a hlásky R, r, Č, 

č, H, h, Ž, ž 

 

➢ přečte dvojslabičná a víceslabičná 

slova a snadné texty s 

porozuměním  

 

➢ přečte větu tichým čtením 

 

➢ reprodukuje krátký text  

 

 

 

➢ osvojování a 

upevňování hlásek a 

písmen R, r, Č, č, H, 

h, Ž, ž  

 

➢ čtení dvojslabičných 

slov a 

víceslabičných slov 

s otevřenými a 

uzavřenými 

slabikami  

 

➢ plynulé čtení slabik, 

slov a snadných vět 

s porozuměním  

 

➢ orientace ve větě s 

tichým čtením  

 

➢ poslech vyprávění, 

CD, televizních 

pořadů, atd.  

 

➢ prohlížení dětských 

knížek a časopisů  

 

➢ čtení, předčítání 

nejrůznějších textů- 

knihy, internet,  

 

 

 

OSV 

- Morální rozvoj-

hodnoty, postoje, 

praktická etika  

(vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost,  

spolehlivost,  

respektování) 

 

MeV  

- Vnímání mediálních 

sdělení  

(rozdíl mezi 

informativním, 

zábavným a reklamním  

sdělením)  

 

 

 

návštěva divadelních 

představení  

 

čtení přístupných 

dětských knih, vnímání 

ilustrace  

 

 

MPV:  

 

ŘV – edukace a 

reedukace řeči, rozvíjení 

řečových schopností  

 

I – využití výukových 

programů 

 

VV – uplatňovat vlastní 

zkušenosti – být schopen 

sdělit výsledky své 

činnosti svým  

spolužákům, ilustrace k 

jednoduchým textům  
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ČTENÍ 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ přečte písmena f,F,g,G,ř,Ř,ch,CH  

 

➢ přečte slova,věty a obsahově 

přiměřené snadné texty s 

porozuměním  

 

➢ zapamatuje si obsah přečteného 

textu a reprodukuje přečtený text 

podle otázek a ilustrací  

 

➢ čte slova se skupinami 

di,ti,ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě  

 

➢ rozdělí slovo na slabiky a přečte 

je  

 

➢ vyhledá určená písmena, slabiky 

v textu  

 

➢ určí první a poslední písmeno ve 

slově  

 

➢ přečte krátký text tichým čtením  

 

➢ recituje říkanky a krátké básně  

 

➢ rozlišuje základní literární pojmy  

 

➢ seznamuje se s významnými 

spisovateli, díly a ilustrátory 

literatury pro děti a mládež  

 

 

 
➢ postupné osvojování 

hlásek a písmen f, 

F, g, G, ř, Ř, ch, CH  

 

➢ plynulé čtení slov, 

vět a obsahově 

přiměřených textů  

 

➢ opakování a 

upevňování 

čtenářských 

dovedností  

 

➢ čtení slov se 

souhláskovými 

skupinami v různé 

obtížnosti a slov se 

skupinami di, ti, ni, 

dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě  

 

➢ orientace v krátkém 

textu s tichým 

čtením  

 

➢ čtení říkanek a 

krátkých básní, 

učení zpaměti  

 

➢ poslech, vyprávění, 

CD, televizní 

pořady, využití PC  

 

➢ literární pojmy - 

rozpočítadlo, 

hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka  

 

➢ prohlížení dětských 

knih, časopisů a 

ilustrací  

 

 

 

OSV  

- Osobní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání (cvičení 

dovedností 

zapamatování)  

- Sociální rozvoj-  

komunikace-

komunikační dovednosti  

(pozdrav, prosba, 

poděkování, omluva) 

  

MV  

- Lidské vztahy (vztahy s 

jinými lidmi, práce ve 

skupině) 

 

 

návštěva knihovny 

 

návštěva divadelních 

představení 

 

čtení dětských časopisů,  

knih,vnímání ilustrace,  

dramatizace 

 

MPV: 

 

ŘV-praktické způsoby  

Komunikace 

 

I-využití výukových  

programů 

 

M-orientace na stránce 

podle čísel 

 

VV-výtvarný projev k 

přečtené pohádce,  

povídce, vybarvování  

obrázků ilustrátorů 

dětských knih 

 

ČSP-výroba 

jednoduchých pomůcek 

 

HV-rytmizace a 

melodizace říkadel a 

rozpočítadel  

 

 

 



 42  

 

 

ČTENÍ 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ čte všechna tiskací i psací 

písmena  

 

➢ přečte výrazně věty a krátký 

jednoduchý text s porozuměním  

 

➢ zapamatuje si obsah přečteného 

textu a umí reprodukovat 

jednoduchý krátký text  

 

➢ přečte slabiky a slova, která 

napíše  

 

➢ určí začátek a konec věty  

 

➢ přečte krátký text tichým čtením  

 

➢ recituje říkanky a básně  

 

➢ rozlišuje základní literární pojmy  

 

➢ pozná významné spisovatele, díla 

a ilustrátory pro děti a mládež 

 

 

 

➢ upevňování 

čtenářských 

dovedností  

 

➢ postupné 

upevňování hlásek a 

písmen f, F, g, G, ř, 

Ř, ch, CH  

 

➢ poslech, vyprávění, 

CD, televizní 

pořady, využití PC  

 

➢ tiché čtení s 

porozuměním  

 

➢ recitace říkanek a 

básniček  

 

➢ literární pojmy - 

spisovatel, básník, 

čtenář, divadlo, 

film, herec  

 

➢ vysvětlení pojmů - 

ponaučení, přísloví, 

lidové pranostiky  

 

➢ dětské knihy a 

časopisy vlastního 

výběru i podle 

doporučení učitele  

 

 

 

OSV  

- Osobní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání (cvičení 

dovedností 

zapamatování)  

- Sociální rozvoj-  

komunikace-

komunikační dovednosti  

(pozdrav, prosba, 

poděkování, omluva, 

vzkaz, blahopřání) 

  

MV  

- Lidské vztahy (vztahy  

s jinými lidmi, práce ve 

skupině) 

 

 

návštěva knihovny 

 

návštěva divadelních 

představení 

 

čtení dětských časopisů,  

knih, vnímání ilustrace,  

dramatizace 

 

MPV: 

 

ŘV-praktické způsoby  

Komunikace 

 

I-využití výukových  

programů 

 

M-orientace na stránce 

podle čísel 

 

VV-výtvarný projev k 

přečtené pohádce,  

povídce, vybarvování  

obrázků ilustrátorů 

dětských knih 

 

ČSP-výroba 

jednoduchých pomůcek 

 

HV-rytmizace a 

melodizace říkadel a 

rozpočítadel  
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ČTENÍ 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ čte všechna tiskací i psací 

písmena  

 

➢ zvládá čtení krátkého 

jednoduchého textu  

 

➢ zapamatuje si obsah přečteného 

textu a umí reprodukovat snadný 

krátký text  

 

➢ pozná v přečteném textu hlavní 

postavy, povahové vlastnosti a 

děj  

 

➢ orientuje se ve čteném textu 

 

➢ přednáší říkanky a básně  

 

➢ získá pozitivní vztah k literatuře  

 

➢ orientuje se v jednoduchých 

návodech podle obrázku  

 

 

 

➢ práce s textem - 

prohlubování 

čtenářských 

dovedností, tiché 

čtení s 

porozuměním; 

obrázkové knihy, 

noviny, časopisy, 

kuchařské knihy, 

kalendáře  

 

➢ čtení názvů ulic ve 

městě, mapy, plány 

města  

 

➢ poslech a 

reprodukce - 

poslech příběhů, 

pohádek, 

reprodukce 

přečteného, recitace, 

dramatizace, využití 

PC  

 

➢ literární druhy - 

literatura pro děti a 

mládež  

 

➢ základní literární 

pojmy - 

rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, 

příběh pověst, 

spisovatel, básník, 

kniha, čtenář, 

divadlo, film, herec 

 

➢ čtení návodů k 

různým činnostem a 

návodů k použití na 

obalech výrobků  

 

➢ sociální čtení  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

komunikace (dovednosti 

pro sdělení verbální i 

neverbální komunikace v 

různých situacích)  

- Morální rozvoj-

hodnoty, postoje, 

praktická etika  

(vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost,  

spolehlivost, 

spravedlivost  

respektování) 

 

MeV  

- Vnímání mediálních 

sdělení  

(rozdíl mezi 

informativním, 

zábavným a reklamním 

sdělením)  

 

 

návštěva knihovny 

 

návštěva divadelních 

představení 

 

čtení dětských časopisů,  

knih, vnímání ilustrace,  

dramatizace 

 

MPV: 

 

ŘV-praktické způsoby  

Komunikace 

 

I-využití výukových  

programů 

 

M-orientace na stránce 

podle čísel 

 

VV-výtvarný projev k 

přečtené pohádce,  

povídce 

 

ČSP-kuchařské recepty, 

návody na vaření 

 

ČS-regionální pověsti  
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ČTENÍ 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ čte všechna tiskací i psací 

písmena  

 

➢ zvládá čtení krátkého 

jednoduchého textu  

 

➢ zapamatuje si obsah přečteného 

textu a umí reprodukovat snadný 

krátký text  

 

➢ pozná v přečteném textu hlavní 

postavy, povahové vlastnosti a 

děj  

 

➢ orientuje se ve čteném textu 

 

➢ přednáší říkanky a básně  

 

➢ získá pozitivní vztah k literatuře  

 

➢ orientuje se v jednoduchých 

návodech podle obrázku  

 

Opakování a 

prohlubování učiva:  

 

➢ práce s textem - 

prohlubování 

čtenářských 

dovedností, tiché 

čtení s 

porozuměním; 

obrázkové knihy, 

noviny, časopisy, 

kuchařské knihy, 

kalendáře  

 

➢ čtení názvů ulic ve 

městě, mapy, plány 

města  

 

➢ poslech a 

reprodukce - 

poslech příběhů, 

pohádek, 

reprodukce 

přečteného, recitace, 

dramatizace, využití 

PC  

 

➢ literární druhy - 

literatura pro děti a 

mládež  

 

➢ základní literární 

pojmy - 

rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, 

příběh pověst, 

spisovatel, básník, 

kniha, čtenář, 

divadlo, film, herec 

 

➢ čtení návodů k 

různým činnostem a 

návodů k použití na 

obalech výrobků  

 

➢ sociální čtení  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

komunikace (dovednosti 

pro sdělení verbální i 

neverbální komunikace v 

různých situacích)  

- Morální rozvoj-

hodnoty, postoje, 

praktická etika  

(vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost,  

spolehlivost, 

spravedlivost  

respektování) 

 

MeV  

- Vnímání mediálních 

sdělení  

(rozdíl mezi 

informativním, 

zábavným a reklamním 

sdělením)  

 

 

návštěva knihovny 

 

návštěva divadelních 

představení 

 

čtení dětských časopisů,  

knih, vnímání ilustrace,  

dramatizace 

 

MPV: 

 

ŘV-praktické způsoby  

Komunikace 

 

I-využití výukových  

programů 

 

M-orientace na stránce 

podle čísel 

 

VV-výtvarný projev k 

přečtené pohádce,  

povídce 

 

ČSP-kuchařské recepty, 

návody na vaření 

 

ČS-regionální pověsti  
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7.1.2. Psaní 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací 

obsah vyučovacího předmětu Čtení je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 4. ročník – 2 hodiny týdně  

5. - 6. ročník – 1 hodina týdně  

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. ročník – 1 hodina týdně + 1 disponibilní hodina týdně  

8. – 10. ročník- 2 hodiny týdně  

Obsahem vzdělávacího oboru Psaní je rozvíjení grafických dovedností žáků, jejich jemné 

motoriky a grafomotoriky, a tím se zároveň stimuluje jejich myšlení. Získávání grafických 

dovedností, postupné zvyšování kvality a rychlosti písma a praktické využívání získaných 

dovedností dává žákům možnost jednoduché písemné komunikace. 

Při výuce Psaní převládá výuka v kmenové učebně. Jsou využívány moderní vyučovací 

metody a alternativní způsoby výuky - skupinové a problémové vyučování, využití PC, práce 

s texty (encyklopedie, noviny, časopisy). Formou her a cvičení se žáci učí zvládat způsoby 

neverbální komunikace, nácvikem i praktickými činnostmi poznávat a správně používat 

technické informační a komunikační prostředky. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

➢ pracuje s učebnicemi, 

učebními materiály a 

využívá různé učební 

pomůcky  

➢ užívá vhodné způsoby a 

metody pro efektivní učení  

➢ využívá širokou škálu vhodných výukových programů, 

učebních materiálů a pomůcek  

➢ předkládá žákům problémové úkoly, které pro splnění 

vyžadují využití naučených postupů  

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

učivem a zdroji informací  
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➢ využívá prostředků 

výpočetní techniky  

➢ rozvíjí základní dovednosti 

a schopnosti psaní, zvládá 

jednoduchou formou 

písemné komunikace 

➢ je schopen vyhledávat, 

zpracovávat a využívat 

informace a používat je v 

praktickém životě  

➢ pozná vlastní pokroky a 

uvědomuje si problémy, 

které mu brání v učení 

➢ zadává úkoly, které vyžadují vyhledání potřebných 

informací využitelných v praktickém životě  

➢ dává žákům neustálou zpětnou vazbu a kladné 

hodnocení a pomáhá jim reálně hodnotit pokroky v 

učení a překonávat problémy, které brzdí v jejich 

dosažení, posuzuje žáky podle individuálního pokroku 

a zlepšení 

k řešení problémů  

žák:  

➢ vnímá problémovou situaci, 

rozpozná problém a hledá 

nejvhodnější řešení  

➢ nenechá se při řešení 

problému odradit nezdarem  

➢ využívá informace k rozvoji 

vlastních vědomostí, rozumí 

běžně užívaným textům, 

záznamům a obrazovým 

materiálům  

➢ dokáže popsat problém a 

svěřit se s ním, při řešení 

složitějších problémů 

požádá o radu a řídí se jí 

➢ osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných 

problémových situací  

➢ vyjadřuje závěry na základě 

 

učitel: 

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování, vede žáky k 

řešení známých a opakujících se situací na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností  

➢ vede žáky k dokončování zadaného úkolu a při 

nezdaru k opětovnému hledání optimálnějšího postupu  

➢ klade přiměřené a srozumitelné otázky, zadává 

problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, 

samostatnost a slovní zásobu  

➢ umožňuje žákům spolupracovat a vzájemně si pomáhat 

při zpracování zadaného úkolu a při řešení problému  

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která je 

podněcuje k tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových  

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň jednotlivých žáků  
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ověřených výsledků a 

dokáže je přiměřeně 

obhajovat 

komunikativní  

žák:  

➢ chápe myšlenky projevu 

ústního i písemného  

➢ rozumí různým typům textů 

a záznamů, obrazových 

materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných 

informačních a 

komunikačních prostředků  

➢ vhodně komunikuje se 

spolužáky, s učiteli a 

ostatními dospělými ve 

škole i mimo školu  

➢ obhajuje svá řešení, dokáže 

přiznat chybu, přijmout jiný 

názor 

➢ zvládá jednoduchou formou 

písemné komunikace 

➢ využívá pro komunikaci 

běžné komunikační a 

informační prostředky 

 

učitel:  

➢ pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických 

metod zlepšuje kvalitu mluvního projevu žáků  

(výslovnost, srozumitelnost, rozšiřování pasivní i 

aktivní slovní zásoby)  

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně, písemně.)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému ap.  

➢ poskytuje dostatek možností a zdrojů pro samostatné 

vyhledávání informací  

➢  využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústní, písemné, pomocí technických 

prostředků-elektronická pošta, atd.)  

➢ klade přiměřené a srozumitelné otázky, zadává 

problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, 

samostatnost a slovní zásobu 

sociální a personální 

žák: 

➢ přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni 

požádá  

➢ chápe potřebu 

 

učitel:  

➢ podporuje kooperativní učení, spolupráci ve výuce  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině,  

prezentaci výsledků 

➢ stimuluje žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a 

jednání  
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spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu  

➢ dodržuje při komunikaci 

zásady slušného chování  

➢ naslouchá a rozumí obsahu 

sdělení a přiměřeně na něj 

reaguje nebo plní úkol 

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu  

 

občanská  

žák:  

➢ je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí  

➢ odmítá útlak a hrubé 

zacházení  

 

 

 

učitel:  

➢ sleduje a podporuje dobré interpersonální vztahy žáků 

úctu, sounáležitost, uznání, respektování 

individuálních rozdílů  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v 

praktickém životě 

pracovní  

žák:  

➢ rozšiřuje své komunikační 

schopnosti při kolektivní 

práci  

➢ pracuje samostatně s 

různými druhy textů  

➢ dodržuje zásady 

bezpečnosti, ochrany 

zdraví, hygieny práce  

➢ podílí se na vhodné úpravě 

svého pracovního prostoru, 

dodržuje hygienické zásady 

a pravidla při psaní  

➢ snaží se teoretické 

vědomosti uplatňovat 

prakticky a využívat je i v 

běžném životě 

 

učitel:  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízíme 

žákům možnost volby postupů a úkolů  

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce a hygienických 

zásad při práci  

➢ umožňuje žákům osvojení činností a základních 

pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby 

je byli schopni využít v občanském životě  
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

 

PSANÍ 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ správně drží psací náčiní  

 

➢ ovládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním  

 

➢ má rozvinutou jemnou motoriku  

 

➢ dokáže se orientovat na řádce, 

stránce  

 

➢ píše písmena i, í, e, é, m a slabiky  

 

➢ píše probrané číslice 1, 2  

 

➢ napíše hůlková písmena - 

hůlková písmena A, I, O,U  

 

 
➢ nácvik správného 

držení psacího 

náčiní  

 

➢ základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním  

 

➢ čmárání, kroužení  

 

➢ horní a dolní 

oblouky oběma 

směry  

 

➢ horní a dolní 

oblouky opakovaně  

 

➢ vodorovné čáry 

zleva doprava  

 

➢ svislé a šikmé čáry 

shora dolů a zdola 

nahoru  

 

➢ smyčky, ovály, 

vlnovky  

 

➢ šikmé čáry na obě 

strany - " zuby na 

pile"  

 

➢ horní a dolní zátrh  

 

➢ orientace na řádku, 

stránce  

 

➢ písmena i, í, e, é, m  

 

➢ číslice1,2  

 

➢ hůlková písmena I, 

A, E, M  

 

➢ slabiky s 

osvojenými 

písmeny  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj – 

rozvoj schopností 

poznávání  

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

VV – psaní uvolňovacích 

cviků, písmen za použití 

různých výtvarných 

technik 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači  
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PSANÍ 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ má rozvinutou jemnou motoriku 

 

➢ ovládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 

➢ vyvozuje písmena podle obrázků  

 

➢ odliší délku samohlásek  

 

➢ píše velká hůlková písmena O, U, 

L, V  

 

➢ píše písmena u, ú, a, á, o, l,  

 

➢ píše vybrané číslice 1,2,3,4  

 

➢ pokouší se psát slabiky mi, me  

 

➢ opíše a přepíše daná písmena, 

slabiky, píše podle diktátu  

 

 

 

 

 

➢ psaní uvolňovacích 

cviků  

 

➢ základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním  

 

➢ vyvozování písmen 

pdle obrázků  

 

➢ délka samohlásek  

 

➢ písmena u, ú, a, á, o, 

l,  

 

➢ hůlková písmena O, 

U, L, V  

 

➢ nácvik slabik a 

dvojslabičných slov 

s procvičenými 

písmeny  

 

➢ psaní číslic 1,2,3,4 

 

 

 

OSV 

– Osobnostní rozvoj – 

rozvoj schopností 

poznávání  

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

VV – psaní uvolňovacích 

cviků, písmen za použití 

různých výtvarných 

technik 

 

ŘV – edukce a reedukace 

řeči, rozvíjení řečových 

schopností 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 
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PSANÍ 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ovládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 

➢ píše písmeno M, A, O, V, v  

 

➢ nacvičuje psaní písmene v 

 

➢ napíše procvičené slabiky  

 

➢ nacvičuje písmena o, O, a, A 

 

➢ opíše a přepíše daná písmena, 

slabiky, píše podle diktátu  

 

➢ napíše vybrané číslice 1,2,3,4,5  

 

➢ napíše velká hůlková písmena T, 

Y, S, J  

 

➢ napíše hůlkovým písmem své 

jméno  

 

 

 

➢ základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním  

 

➢ písmena M, A, O, 

V, v  

 

➢ opis, přepis, psaní 

podle diktátu  

 

➢ nácvik slabik a 

dvojslabičných slov 

s procvičenými 

písmeny  

 

➢ psaní číslic 1,2,3,4,5  

 

➢ psaní hůlkových 

písmen T, Y, S, J  

 

➢ psaní svého jména 

hůlkovým písmem  

 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

VV – psaní uvolňovacích 

cviků, písmen za použití 

různých výtvarných 

technik 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 
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PSANÍ 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ ovládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 

➢ napíše písmena v, V, t, y, s, j, p, 

n, š, d 

 

➢ spojuje písmena do slabik a 

slabiky do dvojslabičných slov  

 

➢ napíše hůlková písmena P, N, Š, 

D  

 

➢ ovládá opis, přepis a diktát 

vybraných písmen, slabik a 

foneticky jasných slov  

 

➢ snaží se o čitelnost psaného 

projevu  

 

➢ píše procvičené slabiky  

 

➢ píše procvičená slova  

 

➢ napíše vybrané číslice 1-8  

 

 

 

 

➢ základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním  

 

➢ postupný nácvik 

písmen v, V, t, y, s, 

j, p, n, š, d  

 

➢ psaní slabik a 

dvojslabičných slov  

 

➢ psaní hůlkových 

písmen P, N, Š, D  

 

➢ opis, přepis, psaní 

podle diktátu  

 

➢ psát čitelně a 

úhledně  

 

➢ psaní číslic 1-8  

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

VV – psaní uvolňovacích 

cviků, písmen za použití 

různých výtvarných 

technik 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 
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PSANÍ 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ ovládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 

➢ napíše písmena ů, z, k, b, c, C  

 

➢ spojuje písmena do slabik a 

slabiky do dvojslabičných slov  

 

➢ ovládá opis, přepis a diktát 

vybraných písmen, slabik a 

foneticky jasných slov  

 

➢ snaží se o čitelnost psaného 

projevu  

 

➢ napíše hůlková písmena Z, K, B, 

C, OU, AU  

 

➢ píše procvičené slabiky  

 

➢ píše procvičená slova, věty  

 

➢ napíše vybrané číslice 1-10  

 

➢ píše procvičené slabiky 
 

 

➢ základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním 

 

➢ postupný nácvik 

písmen ů, z, k, b, c, 

C  

 

➢ psaní slabik a 

dvojslabičných slov  

 

➢ psaní hůlkových 

písmen Z, K, B, C, 

OU, AU  

 

➢ opis, přepis, psaní 

podle diktátu  

 

➢ psát čitelně a 

úhledně  

 

➢ psaní procvičených 

slov, vět  

 

➢ psaní číslic 1-10  

 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54  

 

 

 

PSANÍ 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ovládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 

➢ napíše písmena r, č, Č, h, ž, Z, Ž, 

ou, au  

 

➢ napíše hůlková písmena R, Č, H, 

Ž, 

 

➢ spojuje písmena do slabik a 

slabiky do dvojslabičných slov  

 

➢ ovládá opis, přepis a diktát 

vybraných písmen, slabik a 

foneticky jasných slov  

 

➢ píše procvičené slabiky  

 

➢ snaží se o čitelnost psaného 

projevu  

 

➢ píše procvičená slova, věty  

 

➢ napíše vybrané číslice 1-20  

 

 

 

 
➢ základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním  

 

➢ postupný nácvik 

písmen r, č, Č, h, ž, 

Z, Ž, ou, au  

 

➢ psaní hůlkových 

písmen R, Č, H, Ž, 

  

➢ psaní slabik a 

dvojslabičných slov  

 

➢ opis, přepis, psaní 

podle diktátu  

 

➢ psát čitelně a 

úhledně  

 

➢ psaní procvičených 

slov, vět  

 

➢ psaní číslic 1-20  

 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 
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PSANÍ 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na úpravu písemného projevu  

 

➢ napíše písmena U, ch, f, g, ř, Ch, 

E, I, J  

 

➢ napíše hůlková písmena F, G, CH  

 

➢ dodržuje správné pořadí písmen a 

velikost slov  

 

➢ píše slabiky a jednoduchá slova 

podle diktátu  

 

➢ opisuje a přepisuje slova a 

jednoduché věty  

 

➢ zvládne psaní vlastního jména a 

příjmení  

 

➢ napíše vybrané číslice 

 

 

 

➢ čitelný písemný 

projev  

 

➢ postupný nácvik a 

psaní písmen U, ch, 

f, g, ř, Ch, E, I, J  

 

➢ individuální 

docvičování písmen  

 

➢ psaní hůlkových 

písmen F, G, CH  

 

➢ docvičování 

obtížných spojů  

 

➢ diktát slov a 

krátkých vět  

 

➢ opis a přepis slov, 

jednoduchých vět  

 

➢ psaní vlastního 

jména a příjmení  

 

➢ psaní číslic 1- 100 

podle diktátu 

 

 

 

OSV  

- Osobní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání (cvičení 

dovedností 

zapamatování)  

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 

 

VV-doplnění textu 

obrázkem 

 

ČSP-výroba 

jednoduchých pomůcek 
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PSANÍ 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na úpravu písemného projevu  

 

➢ napíše písmena H, K, P, B, R, Ř, 

T, F  

 

➢ píše slabiky a jednoduchá slova 

podle diktátu  

 

➢ přepisuje tištěná písmena do 

psané podoby  

 

➢ opisuje a přepisuje slova a 

jednoduché věty  

 

➢ napíše vlastní jméno a příjmení, 

datum narození,adresu  

 

➢ píše velké písmeno u vlastního 

jména a na začátku věty  

 

➢ napíše vybrané číslice 

 

 

 

➢ čitelný písemný 

projev  

 

➢ postupný nácvik 

písmen H, K, P, B, 

R, Ř, T, F  

 

➢ individuální 

docvičování písmen  

 

➢ docvičování 

obtížných spojů  

 

➢ přepis tiskacích slov 

do psané podoby  

 

➢ dodržuje poměr 

výšky, velikost, 

sklon a správný tvar 

písmen  

 

➢ psaní jmena, 

příjmení, datum 

narození, adresu  

 

➢ psaní číslic 1 - 100 

podle diktátu 

 

 

 

OSV  

- Osobní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání (pozornost a 

soustředění při 

písemném projevu) 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači 

 

VV-doplnění textu 

obrázkem 

 

ČSP-výroba 

jednoduchých pomůcek 
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PSANÍ 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ dbá na čitelný písemnný projev  

 

➢ napíše písmena S, Š, D, G, Y  

 

➢ píše slabiky a jednoduchá slova i 

podle diktátu  

 

➢ opíše slova a jednoduché věty  

 

➢ napíše nebo opíše jednoduché 

sdělení podle předlohy  

 

➢ dokáže se podepsat psacím 

písmem  

 

➢ přepíše krátký jednoduchý text  

 

➢ napíše nebo opíše běžné 

písemnosti- adresu, přání, dopis 

podle vzoru  

 

➢ vyplní jednoduchý dotazník, 

složenku  

 

➢ píše číslice i podle nápovědy  

 

 

 

 

➢ postupný nácvik 

písmen S, Š, D, G, 

Y  

 

➢ psaní psacích 

písmen  

 

➢ opis a přepis slov - 

převedení tištěných 

písmen do psané 

podoby  

 

➢ přepisování slov, 

vět a jednoduchých 

textů, psaní na PC  

 

➢ diktát slov a 

krátkých vět  

 

➢ úprava psaného 

textu; psaní adresy a 

krátké 

korespondence; 

psaní pomocí PC  

 

➢ vyplňění 

jednoduchého 

dotazníku, složenky  

 

➢ psaní číslic 

 

 

 

OSV  

- Osobní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání (pozornost a 

soustředění při 

písemném projevu) 

- Sociální rozvoj-

komunikace 

(komunikace v různých 

situacích)  

 

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači, opis 

krátkého textu 

 

VV-doplnění textu 

obrázkem 

 

ČSP-modelování písmen, 

výroba jednoduchých 

pomůcek 
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PSANÍ 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ dbá na čitelný písemnný projev 

  

➢ napíše písmena S, Š, D, G, Y 

 

➢ píše slabiky a jednoduchá slova i 

podle diktátu  

 

➢ opíše slova a jednoduché věty  

 

➢ napíše nebo opíše jednoduché 

sdělení podle předlohy  

 

➢ dokáže se podepsat psacím 

písmem  

 

➢ přepíše krátký jednoduchý text  

 

➢ napíše nebo opíše běžné 

písemnosti- adresu, přání, dopis 

podle vzoru  

 

➢ vyplní jednoduchý dotazník, 

složenku  

 

➢ píše číslice i podle nápovědy  

 

Opakování a 

prohlubování učiva:  

 

➢ postupný nácvik 

písmen S, Š, D, G, 

Y  

 

➢ psaní psacích 

písmen  

 

➢ opis a přepis slov - 

převedení tištěných 

písmen do psané 

podoby  

 

➢ přepisování slov, 

vět a jednoduchých 

textů, psaní na PC  

 

➢ diktát slov a 

krátkých vět  

 

➢ úprava psaného 

textu; psaní adresy a 

krátké 

korespondence; 

psaní pomocí PC  

 

➢ vyplňění 

jednoduchého 

dotazníku, složenky 

 

➢ psaní číslic 

 

 

 

OSV  

- Osobní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání (pozornost a 

soustředění při 

písemném projevu) 

- Sociální rozvoj-

komunikace 

(komunikace v různých 

situacích)  

 

 

 

MPV 

 

M – psaní číslic 

 

I-využití výukových 

programů, psaní písmen 

a slov na počítači, opis 

krátkého textu 

 

VV-doplnění textu 

obrázkem 

 

ČSP-modelování písmen, 

výroba jednoduchých 

pomůcek 
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7.1.3. Řečová výchova  
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu  

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací 

obsah vyučovacího předmětu Čtení je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 6. ročník – 2 hodiny týdně 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 1 hodina týdně 

Vzdělávací obor Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v 

jeho mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a rozvíjí komunikační 

dovednosti žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální 

integrace a jejich dalšího vzdělávání. 

Vzhledem k individuálně variabilním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči 

přiměřeně věku a schopnostem jednotlivých žáků. 

Řečová výchova zahrnuje rozvíjení komunikačních dovedeností. Má svoji nezastupitelnou 

úlohu při rozvoji komunikačních schopností a dovedností žáků. 

Řečová výchova je organizována různými formami práce, v závislosti na potřebách dětí, 

na možnostech a schopnostech žáků. Pracuje se s celým kolektivem třídy, se skupinou či 

dvojicí žáků i individuálně. Řečová výchova se neomezuje poze na jednu vyučovací hodinu 

týdně, ale je nedílnou součástí všech vyučovacích předmětů a prolíná veškerou její činností. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

➢ pracuje s učebnicemi, 

učebními materiály a 

využívá různé učební 

➢ využívá širokou škálu vhodných výukových programů, 

učebních materiálů a pomůcek  

➢ předkládá žákům problémové úkoly, které pro splnění 
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pomůcky  

➢ užívá vhodné způsoby a 

metody pro efektivní učení  

➢ využívá prostředků 

výpočetní techniky  

➢ rozvíjí základní čtenářské 

dovednosti a schopnosti 

➢ je schopen vyhledávat, 

zpracovávat a využívat 

informace a používat je v 

praktickém životě  

➢ pozná vlastní pokroky a 

uvědomuje si problémy, 

které mu brání v učení 

vyžadují využití naučených postupů  

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

učivem a zdroji informací  

➢ zadává úkoly, které vyžadují vyhledání potřebných 

informací využitelných v praktickém životě  

➢ dává žákům neustálou zpětnou vazbu a kladné 

hodnocení a pomáhá jim reálně hodnotit pokroky v 

učení a překonávat problémy, které brzdí v jejich 

dosažení, posuzuje žáky podle individuálního pokroku 

a zlepšení 

 

k řešení problémů  

žák:  

➢ vnímá problémovou situaci, 

rozpozná problém a hledá 

nejvhodnější řešení  

➢ nenechá se při řešení 

problému odradit nezdarem  

➢ využívá informace k rozvoji 

vlastních vědomostí, rozumí 

běžně užívaným textům, 

záznamům a obrazovým 

materiálům  

➢ dokáže popsat problém a 

svěřit se s ním, při řešení 

složitějších problémů 

požádá o radu a řídí se jí 

➢ osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných 

problémových situací  

 

učitel: 

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování, vede žáky k 

řešení známých a opakujících se situací na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností  

➢ vede žáky k dokončování zadaného úkolu a při 

nezdaru k opětovnému hledání optimálnějšího postupu  

➢ klade přiměřené a srozumitelné otázky, zadává 

problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, 

samostatnost a slovní zásobu  

➢ umožňuje žákům spolupracovat a vzájemně si pomáhat 

při zpracování zadaného úkolu a při řešení problému  

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která je 

podněcuje k tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových  

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň jednotlivých žáků  
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➢ vyjadřuje závěry na základě 

ověřených výsledků a 

dokáže je přiměřeně 

obhajovat 

komunikativní  

žák:  

➢ chápe myšlenky projevu 

ústního 

➢ rozumí různým typům 

záznamů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných 

informačních a 

komunikačních prostředků  

➢ vhodně komunikuje se 

spolužáky, s učiteli a 

ostatními dospělými ve 

škole i mimo školu  

➢ obhajuje svá řešení, dokáže 

přiznat chybu, přijmout jiný 

názor 

➢ využívá pro komunikaci 

běžné komunikační a 

informační prostředky 

 

 

učitel:  

➢ pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických 

metod zlepšuje kvalitu mluvního projevu žáků  

(výslovnost, srozumitelnost, rozšiřování pasivní i 

aktivní slovní zásoby)  

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému ap.  

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústní, pomocí technických prostředků- PC, 

atd.)  

➢ klade přiměřené a srozumitelné otázky, zadává 

problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost, 

samostatnost a slovní zásobu 

sociální a personální 

žák: 

➢ přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni 

požádá  

➢ chápe potřebu 

spolupracovat s druhými při 

 

učitel:  

➢ podporuje kooperativní učení, spolupráci ve výuce  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině,  

prezentaci výsledků 

➢ stimuluje žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a 

jednání  

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu  
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řešení daného úkolu  

➢ dodržuje při komunikaci 

zásady slušného chování  

➢ naslouchá a rozumí obsahu 

sdělení a přiměřeně na něj 

reaguje nebo plní úkol 

občanská  

žák:  

➢ je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí  

➢ odmítá útlak a hrubé 

zacházení  

 

 

 

učitel:  

➢ sleduje a podporuje dobré interpersonální vztahy žáků 

úctu, sounáležitost, uznání, respektování 

individuálních rozdílů  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v 

praktickém životě 

pracovní  

žák:  

➢ rozšiřuje své komunikační 

schopnosti při kolektivní 

práci  

➢ pracuje samostatně s 

různými druhy textů  

➢ dodržuje zásady 

bezpečnosti, ochrany 

zdraví, hygieny práce  

➢ snaží se teoretické 

vědomosti uplatňovat 

prakticky a využívat je i v 

běžném životě 

 

učitel:  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce a hygienických 

zásad při práci  

➢ umožňuje žákům osvojení činností a základních 

pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby 

je byli schopni využít v občanském životě  
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné dýchání, 

výslovnost  

 

➢ dokáže odpovědět na otázky 

slovem, větou  

 

➢ dokáže se koncentrovat na 

poslech pohádek a krátkých 

příběhů  

 

➢ popíše jednoduché obrázky  

 

➢ reprodukuje krátké věty, text 

podle otázek  

 

➢ reprodukuje jednoduchou říkanku 

a básničku  

 

➢ pojmenuje známé předměty z 

běžného života  

 

➢ mát přiměřenou slovní zásobu a 

umí ji správně používat  

 

 

 

➢ dechová, hlasová a 

artikulační cvičení 

➢ výslovnost, 

intonace, rytmizace  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ rozvoj komunikace 

jako prostředku 

orientace v 

sociálních situacích, 

alternativní a 

augmentativní 

způsoby 

komunikace  

➢ přednes, vyprávění; 

říkanky, krátké 

básničky, popisy 

obrázků  

➢ poslech 

předčítaného textu  

➢ reprodukce a 

dramatizace; 

říkanky, básničky, 

jednoduché příběhy  

➢ rozvíjení slovní 

zásoby  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj -

sebepoznání a sebepojetí  

- Sociální rozvoj- 

komunikace (řeč těla, řeč 

zvuků a slov, dovednosti 

pro sdělování verbální a 

neverbální technika řeči, 

výraz, specifické 

komunikační dovednosti, 

pozdrav, prosba …  

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih,vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech  
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné dýchání, 

výslovnost  

 

➢ dokáže odpovědět na otázky 

slovem, větou  

 

➢ dokáže se koncentrovat na 

poslech pohádek a krátkých 

příběhů  

 

➢ popíše jednoduché obrázky  

 

➢ reprodukuje krátké věty, text 

podle otázek  

 

➢ reprodukuje jednoduchou říkanku 

a básničku  

 

➢ pojmenuje známé předměty z 

běžného života  

 

➢ mát přiměřenou slovní zásobu a 

umí ji správně používat 

 

 

 

➢ dechová, hlasová a 

artikulační cvičení 

➢ výslovnost, 

intonace, rytmizace  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ rozvoj komunikace 

jako prostředku 

orientace v 

sociálních situacích, 

alternativní a 

augmentativní 

způsoby 

komunikace  

➢ přednes, vyprávění; 

říkanky, krátké 

básničky, popisy 

obrázků  

➢ poslech 

předčítaného textu  

➢ reprodukce a 

dramatizace; 

říkanky, básničky, 

jednoduché příběhy  

➢ rozvíjení slovní 

zásoby  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj- 

komunikace (rozvoj 

všech forem 

komunikačních technik 

zlepšování kvality 

mluvního projevu žáků) 

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih,vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné dýchání, 

výslovnost  

 

➢ dokáže odpovědět na otázky 

slovem, větou  

 

➢ dokáže se koncentrovat na 

poslech pohádek a krátkých 

příběhů  

 

➢ popíše jednoduché obrázky  

 

➢ reprodukuje krátké věty, text 

podle otázek  

 

➢ reprodukuje jednoduchou říkanku 

a básničku  

 

➢ pojmenuje známé předměty z 

běžného života  

 

➢ mát přiměřenou slovní zásobu a 

umí ji správně používat 

 

 

 

➢ dechová, hlasová a 

artikulační cvičení 

➢ výslovnost, 

intonace, rytmizace  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ rozvoj komunikace 

jako prostředku 

orientace v 

sociálních situacích, 

alternativní a 

augmentativní 

způsoby 

komunikace  

➢ přednes, vyprávění; 

říkanky, krátké 

básničky, popisy 

obrázků  

➢ poslech 

předčítaného textu  

➢ reprodukce a 

dramatizace; 

říkanky, básničky, 

jednoduché příběhy  

➢ rozvíjení slovní 

zásoby  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj- 

komunikace (rozvoj 

všech forem 

komunikačních technik 

zlepšování kvality 

mluvního projevu žáků) 

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih,vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné dýchání, 

výslovnost  

 

➢ reprodukuje krátké texty podle 

jednoduché osnovy  

 

➢ odvypráví zhlédnutý filmový 

nebo divadelní příběh podle 

návodných otázek  

 

➢ vypráví jednoduchý příběh podle 

obrázků  

 

➢ popíše osoby, předměty podle 

reálu nebo vyobrazení za pomoci 

doprovodných otázek  

 

➢ domluví se v běžných situacích 

 

➢ používá slovní formy 

společenského styku – pozdrav, 

prosba, poděkování  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý krátký 

příběh z oblasti, která je žákům 

blízká  

 

➢ mát přiměřenou slovní zásobu a 

umí ji správně používat  

 

 

 

 

➢ dechová, hlasová a 

artikulační cvičení  

➢ výslovnost, 

intonace, rytmizace  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ stavba věty, tvoření 

vět.  

➢ vyprávění příběhu, 

filmu, pohádky, atd  

➢ vyprávění podle 

obrázků  

➢ popis předmětů, 

osob, obrázků, 

přírody, atd.  

➢ otázky a odpovědi, 

vyprávění podle 

otázek.  

➢ kultura mluveného 

projevu, 

konverzační 

cvičení.  

➢ dramatizace  

➢ rozvíjení slovní 

zásoby  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj- 

komunikace (rozvoj 

všech forem 

komunikačních technik 

zlepšování kvality 

mluvního projevu žáků) 

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih,vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné dýchání, 

výslovnost 

 

➢ pojmenuje známé předměty 

z běžného života 

 

➢ reprodukuje krátké texty podle 

jednoduché osnovy  

 

➢ odvypráví zhlédnutý filmový 

nebo divadelní příběh podle 

návodných otázek  

 

➢ vypráví jednoduchý příběh podle 

obrázků  

 

➢ popíše osoby, předměty podle 

reálu nebo vyobrazení za pomoci 

doprovodných otázek  

 

➢ domluví se v běžných situacích 

 

➢ používá slovní formy 

společenského styku – pozdrav, 

prosba, poděkování  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý krátký 

příběh z oblasti, která je žákům 

blízká  

 

➢ mát přiměřenou slovní zásobu a 

umí ji správně používat  

 

 

 

 

➢ dechová, hlasová a 

artikulační cvičení  

➢ výslovnost, 

intonace, rytmizace  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ stavba věty, tvoření 

vět.  

➢ vyprávění příběhu, 

filmu, pohádky, atd  

➢ vyprávění podle 

obrázků  

➢ popis předmětů, 

osob, atd.  

➢ otázky a odpovědi, 

vyprávění podle 

otázek.  

➢ kultura mluveného 

projevu, 

konverzační 

cvičení.  

➢ dramatizace  

➢ rozvíjení slovní 

zásoby  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj- 

komunikace (rozvoj 

všech forem 

komunikačních technik 

zlepšování kvality 

mluvního projevu žáků) 

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih, vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné dýchání, 

výslovnost 

 

➢ pojmenuje známé předměty 

z běžného života 

 

➢ reprodukuje krátké texty podle 

jednoduché osnovy  

 

➢ odvypráví zhlédnutý filmový 

nebo divadelní příběh podle 

návodných otázek  

 

➢ vypráví jednoduchý příběh podle 

obrázků  

 

➢ popíše osoby, předměty podle 

reálu nebo vyobrazení za pomoci 

doprovodných otázek  

 

➢ domluví se v běžných situacích 

 

➢ používá slovní formy 

společenského styku – pozdrav, 

prosba, poděkování  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý krátký 

příběh z oblasti, která je žákům 

blízká  

 

➢ mát přiměřenou slovní zásobu a 

umí ji správně používat  

 

 

 

 

➢ dechová, hlasová a 

artikulační cvičení  

➢ výslovnost, 

intonace, rytmizace  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ stavba věty, tvoření 

vět.  

➢ vyprávění příběhu, 

filmu, pohádky, atd  

➢ vyprávění podle 

obrázků  

➢ popis předmětů, 

osob, atd.  

➢ otázky a odpovědi, 

vyprávění podle 

otázek.  

➢ kultura mluveného 

projevu, 

konverzační 

cvičení.  

➢ dramatizace  

➢ rozvíjení slovní 

zásoby  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj- 

komunikace (rozvoj 

všech forem 

komunikačních technik 

zlepšování kvality 

mluvního projevu žáků) 

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih, vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ má srozumitelný mluvený projev, 

snaží se o zřetelnou výslovnost  

 

➢ rozvíjí slovní zásobu  

 

➢ dbá na kulturu mluveného 

projevu  

 

➢ komunikuje vhodně v běžných 

situacích, zvládá základní 

pravidla komunikace – pozdrav, 

prosbu, poděkování, omluvu  

 

➢ používá věty – tvoří otázky a 

odpovědi  

 

➢ pozná na obrázku hlavní postavy 

a činnost postav  

 

➢ vypráví vlastní zážitky, popíše 

své pocity  

 

➢ rozlišuje literární pojmy vhodné 

pro dětské čtenáře  

 

➢ dokáže správně vyslovovat a 

opakovat jazykolamy  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý příběh 

nebo pohádku  

 

 

 

 

➢ základy techniky 

mluveného projevu 

– správné dýchání, 

výslovnost, intonace 

a rytmizace  

➢ rozšiřování slovní 

zásoby  

➢ základní 

komunikační 

pravidla, 

konverzační 

cvičení, tvorba 

otázek a odpovědí  

➢ alternativní způsoby 

komunikace  

➢ mimojazykové 

prostředky řeči – 

mimika, gesta  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu  

➢ stavba věty, tvoření 

vět  

➢ popis postav a 

činnost postav  

➢ vyprávění vlastních 

zážitků, popis svých 

pocitů  

➢ rozliší rozpočítadlo, 

hádanku, říkanku, 

báseń, pohádku  

➢ výslovnost 

jazykolamů různé 

obtížnosti  

➢ dramatizace  

 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

sebepoznání a sebepojetí 

(já, jako zdroj informací 

o sobě)  

- Sociální rozvoj-  

komunikace  

(rozvoj všech forem  

komunikačních technik  

zlepšování kvality  

mluvního projevu žáků)  

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských časopisů, 

knih, vnímání ilustrace, 

dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 

 

 

 



 70  

 

 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ má sruzumitelný mluvený projev, 

snaží se o zřetelnou výslovnost  

 

➢ obohacuje a zpřesňuje slovní 

zásobu  

 

➢ dbá na kulturu mluveného 

projevu  

 

➢ kominikuje vhodně v běžných 

situacích, zvládá základní 

pravidla komunikace – pozdrav, 

prosba, poděkování, omluva, 

vzkaz, blahopřání  

 

➢ používá věty – tvoří otázky a 

odpovědi, doplňuje věty  

 

➢ pozná v přečteném textu nebo na 

obrázku hlavní postavy, jejich 

vlastnosti a děj  

 

➢ odvypráví vlastní zážitky, své 

pocity, jednoduchý příběh, 

pohádku podle přečtené předlohy 

nebo ilustrací  

 

➢ rozlišuje literární pojmy vhodné 

pro dětské čtenáře  

 

➢ dokáže správně vyslovovat a 

opakovat jazykolamy  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý příběh 

nebo pohádku  

 

 

 

➢ zákady techniky 

mluveného projevu 

– správné dýchání, 

výslovnost, intonace 

a rytmizace  

➢ obohacení a 

zpřesnění slovní 

zásoby  

➢ základní 

komunikační 

pravidla, 

konverzační 

cvičení, tvorba 

otázek a odpovědí  

➢ alternativní způsoby 

komunikace  

➢ mimojazykové  

prostředky řeči – 

mimika, gesta  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematickéo 

sluchu  

➢ stavba věty, tvoření 

vět  

➢ popis postav, 

vlastnosti postav a 

děje  

➢ vytváření vlastních 

zážitků, 

jednoduchých 

příběhů, pohádek 

podle přečtené 

předlohy nebo 

ilustrace, popis 

svých pocitů  

➢ rozliší rozpočítadlo, 

hádanku, báseń 

pohádku, příběh  

➢ výslovnost 

jazykolamů různé 

obtížnosti  

➢ dramatizace  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-  

komunikace  

(rozvoj všech forem  

komunikačních technik  

zlepšování kvality  

mluvního projevu žáků) 

 

MV  

- Lidské vztahy (význam 

kvality mezilidských 

vztahů pro harmonický 

rozvoj osobnosti)  

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských 

časopisů,knih,vnímání 

ilustrace, dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna ve všech 

vyučovacích předmětech 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ dosáhne srozumitelného 

mluveného projevu, snaží se o 

zřetelnou výslovnost  

 

➢ rozvíjí širší slovní zásobu  

 

➢ dbá na kulturu mluveného 

projevu  

 

➢ komunikuje vhodně v běžných 

situacích, zvládá základní pavidla 

komunikace  

 

➢ umí používat věty se správnými 

gramatickými strukturami  

 

➢ popíše děje, jevy a osoby na 

obrázcích  

 

➢ odvypráví vlastní zážitky, dokáže 

popsat své pocity  

 

➢ převypráví vyslechnutý, 

přiměřeně náročný příběh, 

divadelní nebo filmové 

představení  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý příběh 

nebo pohádku  

 

 

 

➢ základy techniky 

mluveného projevu 

– správné dýchání, 

výslovnost, intonace 

a rytmizace  

➢ rozšiřování slovní 

zásoby  

➢ základní 

komunikační 

pravidla, 

konverzační 

cvičení, tvorba 

otázek a odpovědí  

➢ alternativní způsoby 

komunikace  

➢ mimojazykové 

prostředky řeči – 

mimika, gesta  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu, stavba věty, 

tvoření vět  

➢ popis děje, jevu, 

osoby  

➢ vyprávění vlastních 

zážitků, popis svých 

pocitů  

➢ vyprávění příběhů, 

filmu, divadelního 

představení  

➢ dramatizace  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-  

komunikace  

(rozvoj všech forem  

komunikačních technik  

zlepšování kvality  

mluvního projevu žáků) 

 

MV  

- Lidské vztahy (význam 

kvality mezilidských 

vztahů pro harmonický 

rozvoj osobnosti)  

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských 

časopisů,knih,vnímání 

ilustrace, dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna do všech 

průřezových témat 
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ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ dosáhne srozumitelného 

mluveného projevu, snaží se o 

zřetelnou výslovnost  

 

➢ rozvíjí širší slovní zásobu  

 

➢ dbá na kulturu mluveného 

projevu  

 

➢ komunikuje vhodně v běžných 

situacích, zvládá základní pavidla 

komunikace  

 

➢ umí používat věty se správnými 

gramatickými strukturami  

 

➢ popíše děje, jevy a osoby na 

obrázcích  

 

➢ odvypráví vlastní zážitky, dokáže 

popsat své pocity  

 

➢ převypráví vyslechnutý, 

přiměřeně náročný příběh, 

divadelní nebo filmové 

představení  

 

➢ zdramatizuje jednoduchý příběh 

nebo pohádku  

 

Opakování a 

prohlubování učiva:  

 

➢ základy techniky 

mluveného projevu 

– správné dýchání, 

výslovnost, intonace 

a rytmizace  

➢ rozšiřování slovní 

zásoby  

➢ základní 

komunikační 

pravidla, 

konverzační 

cvičení, tvorba 

otázek a odpovědí  

➢ alternativní způsoby 

komunikace  

➢ mimojazykové 

prostředky řeči – 

mimika, gesta  

➢ edukace a 

reedukace řeči, 

rozvíjení 

fonematického 

sluchu, stavba věty, 

tvoření vět  

➢ popis děje, jevu, 

osoby  

➢ vyprávění vlastních 

zážitků, popis svých 

pocitů  

➢ vyprávění příběhů, 

filmu, divadelního 

představení  

➢ dramatizace  

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-  

komunikace  

(rozvoj všech forem  

komunikačních technik  

zlepšování kvality  

mluvního projevu žáků) 

 

MV  

- Lidské vztahy (význam 

kvality mezilidských 

vztahů pro harmonický 

rozvoj osobnosti)  

 

 

návštěva knihovny  

návštěva divadelních a 

filmových představení 

  

čtení dětských 

časopisů,knih,vnímání 

ilustrace, dramatizace 

 

MPV 

 

Řečová výchova je 

začleněna do všech 

průřezových témat 
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7.2. Matematika a její aplikace 
 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na praktických činnostech a 

dovednostech, které žáci nejčastěji využijí v běžném životě. Posiluje schopnost logického 

myšlení a prostorové představivosti. Žáci se v této oblasti seznamují se základními 

matematickými pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich užití. Prolíná se celým základním 

vzděláváním, učí je dovednostem a praktickým činnostem využitelným v praktickém životě. 

Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení dovedností z geometrie. Žáci 

poznávají základní geometrické tvary a tělesa, učí se pečlivosti a přesnosti při měření. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na 

tematické okruhy: 

 

➢ Řazení a třídění předmětů 

➢ Čísla a početní operace 

➢ Závislosti, vztahy a práce s daty 

➢ Základy geometrie 

 

Tematický okruh Řazení a třídění předmětů se zařazuje na prvním stupni základního 

vzdělávání. Žáci se učí tvořit skupiny podle velikosti, řadit předměty podle určitých vlastností 

a společných jevů. Rozvíjí si prostorovou a směrovou orientaci, logické myšlení a paměť, učí 

se chápat a osvojovat si kvantitativní vztahy. 
 

Tematický okruh Čísla a početní operace je zařazen na 1. stupni i na 2. stupni. Žáci se 

postupně seznamují s reálnými čísly, osvojují si rozklad čísel, vytváří si konkrétní představu o 

číslech, osvojují si postupy základních matematických operací. Jedná se především o sčítání, 

odčítání, násobení. Získané dovednosti jsou procvičovány a upevňovány při manipulaci s 

mincemi a bankovkami. 
 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí třídění a seskupování 

dat podle určitých kritérií, jejich vzájemných souvislostí a závislostí. Osvojují si základy 

měření, seznamují se s časovými souvislostmi, určují čas, učí se základní jednotky délky, 

hmotnosti a obsahu. 
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V tematickém okruhu Základy geometrie žáci rozeznávají a pojmenovávají základní 

geometrické útvary, poznávají geometrická tělesa, která se vyskytují v jejich okolí. Učí se 

zacházet s geometrickými pomůckami. 

 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí základních matematických 

dovedností 

♦ rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 

♦ používání matematických symbolů 

♦ rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti 

♦ vytváření prostorové představivosti 

♦ uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání 

velikostí, manipulace s penězi) 

♦ rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 

♦ zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností 
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7.2.1. Matematika  
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 

➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vzdělávací 

obsah vyučovacího předmětu Matematika je realizován ve všech ročnících základního 

vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 3. ročník – 2 hodiny týdně+ 1 disponibilní hodina 

                                               4. - 6. ročník – 2 hodiny týdně+ 2 disponibilní hodiny 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 3hodiny týdně+ 2 disponibilní hodiny 

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Žáci se učí také využívat prostředky výpočetní 

techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových 

programů) a využívat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, 

kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Důraz je kladen na 

praktické činnosti žáků. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ vybere a využívá vhodné 

způsoby a metody pro 

efektivní učení  

➢ umí pracovat s učebnicemi, 

učebními materiály a 

 

➢ vede žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 

významu vzdělání  

➢ využívá širokou škálu vhodných výukových programů, 

učebních materiálů a pomůcek  

➢ poskytuje dostatek informačních zdrojů a učebních 
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učebními pomůckami  

➢ propojí získané poznatky do 

širších celků, nalézá 

souvislosti  

➢ vyhledá, třídí a 

systematizuje informace ve 

známém číselném oboru, 

efektivně je využívá v 

procesu učení i v 

praktickém životě  

➢ zdokonaluje se v grafickém 

projevu a v základních 

rýsovacích dovednostech  

➢ umí operovat s obecně 

užívanými termíny, znaky a 

symboly  

➢ pojmenuje a třídí základní 

rovinné útvary, využívá 

potřebnou matematickou 

symboliku  

➢ má prostorovou 

představivost  

➢ rozpozná smysl a cíl učení, 

má pozitivní vztah k učení 

podnětů  

➢ zařazuje metody, které podporují zvídavost  

➢ propojuje informace se skutečným životem  

➢ vede žáky k samostatnosti, organizaci vlastní 

zodpovědnosti  

➢ hodnotí žáky formou zpětné vazby a kladného 

hodnocení, posuzujeme žáky podle individuálního 

pokroku a zlepšení  

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

učivem a zdroji informací 

k řešení problémů  

žák:  

➢ vyhledá informace vhodné 

k řešení problémů  

➢ umí využít získané 

vědomosti a dovednosti k 

objevování různých variant 

řešení  

➢ umí využít získaných 

 

učitel: 

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která je 

podněcuje k tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

➢ zařazuje nové formy vyučování, praktická cvičení a 

činnosti do vyučovacího procesu  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ vede žáky k uplatňování základních myšlenkových 
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zkušeností při řešení 

jednoduchých úloh z praxe  

➢ dokáže zvolit vhodné 

postupy řešení a prakticky 

ověří správnost řešení  

➢ při řešení problémů umí užít 

logické a matematické 

postupy  

➢ nenechá se při řešení 

problému odradit nezdarem  

operací – srovnávání, třídění, analýza, syntéza, 

zobecňování, abstrakce  

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň jednotlivých žáků  

➢ vede žáka k pochopení jeho chyb a učí ho pracovat s 

hybou jako s příležitostí, jak najít cestu ke správnému 

řešení  

 

komunikativní  

žák:  

➢ zformuluje a vyjádří své 

myšlenky a názory v 

logickém sledu  

➢ umí se vyjadřovat výstižně, 

souvisle a kultivovaně  

➢ umí využít informační a 

komunikační prostředky pro 

řešení úkolu i pro 

komunikaci a spolupráci s 

ostatními  

➢ umí užívat matematický 

jazyk včetně matematické 

symboliky  

➢ umí se vyjádřit srozumitelně 

v ústním projevu a umí vést 

dialog  

 

učitel: 

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně, písemně, pomocí technických 

prostředků atd.)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému atd.  

➢ pomocí všech prostředků a speciálně pedagogických 

metod zlepšuje kvalitu mluvního projevu žáků 

(výslovnost, rozšiřování pasivní i aktivní slovní 

zásoby)  

➢ vede žáka k jasnému a srozumitelnému vyjadřování se 

v ústním projevu 

sociální a personální 

žák: 

➢ chápe potřebu spolupráce  

➢ spolupracuje ve skupině, 

podílí se na vytváření 

 

učitel:  

➢ vytváří bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 

porozumění, klidu, přátelství a pochopení  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 
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pravidel práce a řídí se jimi  

➢ respektuje názory druhých, 

diskutuje ve skupině, třídě  

➢ podílí se na vytváření 

příjemné atmosféry v týmu  

➢ umí navázat a udržovat 

vztahy s vrstevníky, snaží 

se upevňovat dobré 

mezilidské vztahy 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 

prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným  

➢ stimuluje žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a 

jednání  

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu  

➢  pomáhá navazovat a udržovat vztahy s vrstevníky, 

respektovat druhé lidi a snaží se upevňovat dobré 

vztahy mezi žáky ve třídě  

 

občanská  

žák:  

➢ ochraňuje své zdraví, 

uvědomuje si význam 

zdravého životního stylu  

➢ dokáže respektovat názory 

druhých  

➢ uvědomuje si svoje práva a 

povinnosti ve škole a mimo 

školu 

 

učitel: 

➢ směřuje žáky k pochopení základních potřeb zdravého 

vývoje člověka  

➢ motivuje žáky vhodným prostředím (účelnost, 

funkčnost, estetičnost, bezpečí - spoluúčast na jeho 

úpravě) a vzory chování  

➢ organizuje denní režim ve prospěch žáků (časový 

rozvrh, obsahová náplň)  

➢ sleduje a podporuje dobré interpersonální vztahy žáků 

- úctu, sounáležitost, uznání, respektování 

individuálních rozdílů  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v 

praktickém životě 

pracovní  

žák:  

➢ dokáže pracovat podle 

osvědčeného postupu či 

jednoduchého návodu, 

pokud si neví rady, požádá 

o pomoc spolužáka či 

učitele  

➢ umí využít znalosti a 

 

učitel:  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce, hospodárnému 

využívání materiálu a správnému užívání svěřených 

nástrojů a prostředků  
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zkušenosti získané v 

jednotlivých vzdělávacích 

oblastech  

➢ úkoly plní v zadaném 

termínu  

➢ dodržuje bezpečnostní 

pravidla, pracuje tak, aby 

chránil zdraví své i 

ostatních  

➢ reálně zvládne posoudit 

výsledek své práce i práce 

ostatních  

➢ je schopen pracovní výdrže, 

koncentrace na pracovní 

výkon a jeho dokončení  

➢ odhaluje a podporuje jejich přednosti  

➢ vede žáka po ukončení zadaného úkolu ke zhodnocení 

výsledku své práce  

➢ vede žáky v práci s počítačem tak, aby dokončili 

zadaný úkol  
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Matematika 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ Orientuje se v pojmech: všechno-

nic, hodně- málo, všichni-nikdo, 

malý- velký, krátký-dlouhý, 

stejně-více-méně, široký-úzký  

 

 

➢ seřadí předměty zleva doprava  

 

 

 

 

 

 

➢ roztřídí předměty podle velikosti, 

barev, tvaru, obsahu  

 

 

 

 

 

➢ čte, píše a používá číslice1,2  

 

 

 

➢ napíše číslice 1-2 podle diktátu  

 

 

➢ orientuje se v číselné řadě 1 až 5  

 

➢ sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 2  

 

 

➢ rozpozná matematické pojmy + , 

– , = a umít je zapsat  

 

 

➢ zpracuje jednoduché situace 

podle pokynů a s využitím 

pomůcek  

 

➢ rozpozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary (čtverec, 

obdélník, kruh, trojúhelník)  

 

Řazení a třídění 

předmětů:  

 

➢ porovnávání prvků, 

tvoření skupin 

prvků, třídění podle 

různých kritérií 

(stejně – více – 

méně, hodně – 

málo, drahý – levný, 

všichni – nikdo)  

➢ manipulace s 

předměty, řazení 

předmětů podle 

dané vlastnosti 

(malý – velký, 

krátký – dlouhý)  

➢ číselná řada  

➢ určování počtu, 

porovnávání čísel, 

kvantitativní vztahy  

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ číslice 1,2  

➢ porovnávání čísel, 

přiřazování čísel k 

prvkům a naopak  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1–5  

➢ sčítání, odčítání 

čísel v oboru do 2  

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ úlohy na orientaci v 

prostoru a čase  

 

Základy geometrie: 

  

➢ základní 

geometrické tvary, 

čtverec, obdélník, 

kruh, trojúhelník 

 

 

OSV  

-Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání (doplňovačky, 

cvičení, hry ap.)  

 

 

MPV 

 

ČSP – práce s různými 

druhy stavebnic, 

modelování, atd. 

  

VV – rozpoznávání a 

pojmenování  

linií, barev a tvarů 

 

PS- rozvoj grafických 

dovedností 

 

I – využití výukových 

programů  
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Matematika 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 
➢ orientuje se v prostoru:nad, pod, 

před, za, vedle, na začátku, na 

konci, nahoře-dole,  

 

 

➢ seřadí předměty zleva doprava  

 

 

 

➢ čte, píše a používá číslice1-4  

 

 

 

➢ napíše číslice 1-4 podle diktátu  

 

 

➢ orientuje se v číselné řadě 1 až 8  

 

➢ sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 4  

 

➢ rozloží čísla v oboru do 4  

 

➢ zpracuje jednoduché situace 

podle pokynů a s využitím 

pomůcek 

 

➢ používá výrazy pod, nad, před, 

za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  

 

➢ dokáže doplnit jednoduché 

tabulky, schémata a posloupnosti 

čísel v oboru do 4  

 

➢ dokáže rozlišit základní 

geometrické tvary na různých 

předmětech  

 

 

Řazení a třídění 

předmětů:  

 

➢ manipulace s 

předměty, řazení 

předmětů podle 

dané vlastnosti 

➢ orientace na ploše  

➢ číselná řada  

➢ diferenciační 

cvičení 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ číslice 1-4 

➢ porovnávání čísel, 

přiřazování čísel k 

prvkům a naopak  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1–8  

➢ sčítání, odčítání 

čísel 

➢ rozklad čísel 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ úlohy na orientaci v 

prostoru a čase 

➢ jednoduché tabulky  

 

Základy geometrie: 

  

➢ základní 

geometrické tvary, 

čtverec, obdélník, 

kruh, trojúhelník 

 

 

 

OSV  

-Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání (doplňovačky, 

cvičení, hry ap.) 

 

 

MPV 

 

ČSP – práce s různými 

druhy stavebnic, 

modelování, atd. 

  

VV – rozpoznávání a 

pojmenování  

linií, barev a tvarů 

 

PS- rozvoj grafických 

dovedností 

 

I – využití výukových 

programů 
 
ČJS- Lidé a čas  
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Matematika 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ roztřídí předměty podle velikosti, 

barev, tvaru, obsahu 

 

 

 

 

 

➢ čte, píše a používá číslice1-5  

 

 

 

➢ napíše číslice 1-5 podle diktátu  

 

 

➢ orientovat se v číselné řadě 1 až 

10  

 

➢ sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 5  

 

➢ rozloží čísla v oboru do 5 

 

 

 

 

 

 

➢  doplní jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v 

oboru do 5 

 

➢ uplatňuje matematické znalosti 

při manipulaci s drobnými 

mincemi  

 

➢ porovná délky různých předmětů, 

rozlišit kratší - delší  

 

 

Řazení a třídění 

předmětů:  

 

➢ manipulace s 

předměty, řazení 

předmětů podle 

dané vlastnosti 

➢ diferenciační 

cvičení 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ číslice 1-5 

➢ porovnávání čísel, 

přiřazování čísel k 

prvkům a naopak  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1–10 

➢ sčítání, odčítání 

čísel v oboru do 5 

➢ rozklad čísel 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ jednoduché tabulky 

➢ peníze (bankovky, 

mince) 

 

Základy geometrie: 

  

➢ porovnání délky 

předmětů 

 

 

 

OSV  

-Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání (doplňovačky, 

cvičení, hry ap.) 

 

 

MPV 

 

ČSP – práce s různými 

druhy stavebnic, 

modelování, atd. 

  

VV – rozpoznávání a 

pojmenování  

linií, barev a tvarů 

 

PS- rozvoj grafických 

dovedností 

 

ČJS- hra na obchod, 

nakupování, atd.  

   - Lidé a čas  

   - Lidé kolem nás  

 

I – využití výukových 

programů  
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Matematika 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ orientuje se v pojmech: větší-

menší, kratší-delší, širší-užší  

 

➢ rozliší pojmy vlevo- vpravo, 

uprostřed  

 

➢ orientuje se na ploše, v prostoru  

 

➢ přiřadí předměty podle číselné 

řady  

 

 

 

➢ čte, píše a používá číslice 1-8  

 

 

 

➢ napíše číslice 1-8 podle diktátu  

 

 

➢ orientuje se v číselné řadě 1 až 20  

 

 

➢ sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 8  

 

➢ rozloží čísla v oboru do 8  

 

➢ vyřeší jednoduchou slovní úlohu 

v oboru 8  

 

 

 

➢ doplní jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v 

oboru do 8  

 

➢ uplatňuje matematické znalosti 

při manipulaci s penězi  

 

➢ používá výrazy vpravo- vlevo  

 

➢ rozliší pojem rok, měsíc, den  

 

 

➢ nakreslí křivé a přímé čáry  

 

➢ pozná rozdíl mezi čárou a 

přímkou  

Řazení a třídění 

předmětů:  

 

➢ manipulace s 

předměty, řazení 

předmětů podle 

dané vlastnosti 

➢ pojmy vpravo- 

vlevo, uprostřed, 

pravá a levá strana  

➢ orientace na ploše  

➢ určování počtu, 

porovnávání čísel, 

kvantitativní vztahy  

➢ diferenciační 

cvičení 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ číslice 1-8 

➢ porovnávání čísel, 

přiřazování čísel k 

prvkům a naopak  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1–20 

➢ sčítání, odčítání 

čísel 

➢ rozklad čísel 

➢ jednoduché slovní 

úlohy z praktického 

života v oboru 8 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ jednoduché tabulky 

➢ peníze (bankovky, 

mince) 

➢ výrazy vpravo- 

vlevo, pravá a levá 

strana  

➢ pojmy rok, měsíc, 

den  

 

Základy geometrie: 

 přímá čára, křivá čára, 

přímka  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání  

- seberegulace a 

sebeorganizace (ovládání 

vlastního času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(skupinová práce, 

matematické soutěže,…  

- poznávací schopnosti 

(vzájemné poznávání se 

ve skupině)  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti 

při řešení nejrůznějších 

matematických úkolů, 

atd.)  

 

 

MPV 

 

ČSP – práce s různými 

druhy stavebnic 

  

PS- rozvoj grafických 

dovedností 

 

I – využití výukových 

programů  
 

ČJS- Lidé a čas  
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Matematika 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ porovná množství a tvoří skupiny 

o daném počtu prvků  

 

➢ orientuje se na ploše a v prostoru  

 

➢ přiřadí předměty podle číselné 

řady 

 

 

 

 

 

➢ čte, píše a používá číslice 1-10  

 

➢ napíše číslice 1-10 podle diktátu  

 

 

➢ orientuje se v číselné řadě 1 až 20  

 

➢ sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 10  

 

➢ rozloží čísla v oboru do 8  

 

➢ vyřešít jednoduchou slovní úlohu 

v oboru 10  

 

➢ seznamuje se s kalkulátorem  

 

 

 

 

 

➢ doplní jednoduché tabulky, 

schémata a posloupnosti čísel v 

oboru do 10  

 

➢ uplatňuje matematické znalosti 

při manipulaci s penězi  

 

➢ určí čas s přesností na celé 

hodiny  

 

➢ používá pravítko při rýsování 

přímek  

 

➢ seznamuje se s postupem měření 

délky předmětu pomocí měřidel  

 

Řazení a třídění 

předmětů:  

 

➢ porovnávání prvků, 

tvoření skupin 

prvků, třídění podle 

různých kritérií  

➢ orientace na ploše  

➢ určování počtu, 

porovnávání čísel, 

kvantitativní vztahy  

➢ diferenciační 

cvičení 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ číslice 1-10 

➢ porovnávání čísel, 

přiřazování čísel k 

prvkům a naopak  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1–20 

➢ sčítání, odčítání 

čísel v oboru do 10 

➢ rozklad čísel 

v oboru 8 

➢ jednoduché slovní 

úlohy z praktického 

života v oboru 10 

➢ práce s 

kalkulátorem 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ jednoduché tabulky 

➢ peníze (bankovky, 

mince) 

➢ pojmy rok, měsíc, 

den 

➢ úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 

Základy geometrie: 

 používání pravítka, 

měření pomocí různých 

délkových měřidel 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání  

- seberegulace a 

sebeorganizace (ovládání 

vlastního času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

- mezilidské vztahy 

(skupinová práce, 

matematické soutěže,…)  

- poznávací schopnosti 

(vzájemné poznávání se 

ve skupině) 

 

 

MPV 

 

ČSP – práce s různými 

druhy stavebnic 

  

PS- rozvoj grafických 

dovedností 

 

I – využití výukových 

programů  
 

ČJS- Lidé a čas  
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Matematika 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ porovná množství a tvoří skupiny 

o daném počtu prvků  

 

➢ orientuje na ploše  

 

➢ přiřadí předměty podle číselné 

řady  

 

 

 

 

 

➢ čte, píše a používá číslice 1-20  

 

 

 

 

➢ napíše číslice 1-20 podle diktátu  

 

 

➢ orientuje se v číselné řadě 1 až 20  

 

 

➢ sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru do 20 s přechodem přes 

desítku  

 

➢ rozloží čísla v oboru do 20 bez 

přechodu přes desítku  

 

➢ vyřeší jednoduché slovní úlohy z 

praktického života v oboru 20  

 

 

➢ používá kalkulátor  

 

 

➢ píše čísla do 100  

 

 

➢ snaží se o zvládnutí snadných a 

jednoduchých příkladů v oboru 

do 100 bez přechodu přes desítku  

 

 

 

 

➢ doplňuje jednoduché tabulky, 

 

Řazení a třídění 

předmětů:  

 

➢ porovnávání prvků, 

tvoření skupin 

prvků, třídění podle 

různých kritérií  

➢ orientace na ploše  

➢ určování počtu, 

porovnávání čísel, 

kvantitativní vztahy  

➢ diferenciační 

cvičení 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ číslice 1-20 

➢ porovnávání čísel, 

přiřazování čísel k 

prvkům a naopak  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1–20 

➢ sčítání, odčítání 

čísel v oboru do 20 

s přechodem přes 

desítku 

➢ rozklad čísel v 

oboru 20 bez 

přechodu přes 

desítku 

➢ jednoduché slovní 

úlohy z praktického 

života v oboru 20  

➢ práce s 

kalkulátorem  

➢ psaní číslic do 100  

➢ snadné a 

jednoduché příkladů 

v oboru do 100 bez 

přechodu přes 

desítku  

➢ obor přirozených 

čísel do 100  

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání  

- seberegulace a 

sebeorganizace (ovládání 

vlastního času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(skupinová práce, 

matematické soutěže,…  

- poznávací schopnosti 

(vzájemné poznávání se 

ve skupině) 

 

 

MPV 

 

ČSP – práce s různými 

druhy stavebnic 

 

I – využití výukových 

programů 

 

ČJS- Lidé a čas 
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schémata a posloupnosti čísel v 

oboru do 20  

 

➢ uplatňuje matematické znalosti 

při manipulaci s penězi  

 

➢ určí čas s přesností na celé 

hodiny  

 

➢ používá pravítko při rýsování 

přímek  

 

➢ pozná rozdíl mezi čárou a 

přímkou  

 

➢ seznamuje se s postupem měření 

délky předmětu pomocí měřidel  

 

 

➢ jednoduché tabulky 

➢ peníze (bankovky, 

mince) 

➢ pojmy rok, měsíc, 

den 

➢ úlohy na orientaci 

v prostoru a čase 

 

Základy geometrie: 

  
➢ používání pravítka, 

měření pomocí 

různých délkových 

měřidel 

 

➢ porovnání délky 

předmětů 
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Matematika 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 
➢ čte, píše a používá číslice v oboru 

do 100,numerace do 100  

 

 

➢ napíše číslice 1-100 podle diktátu  

 

 

➢ doplňuje číselnou řadu 1-100  

 

 

➢ orientuje se v číselné ose  

 

 

➢ sčítá a odčítá desítky do 100  

 

 

➢ používá násobkovou řadou 10 s 

pomocí tabulky  

 

 

➢ přičítá jednociferné číslo k 

dvoucifernému bez přechodu přes 

desítku v oboru do 100  

 

 

➢ odčítá jednociferné číslo od 

dvouciferného bez přechodu přes 

desítku v oboru do 100  

 

 

➢ rozkládá dvouciferné číslo na 

desítky a jednotky  

 

 

➢ používá násobkovou řadu 2 s 

pomocí tabulky  

 

➢ dokáže vyřešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní 

úlohy  

 

➢ pracuje s kalkulátorem  

 

 

 

 

 

➢ pozná a používá základní 

jednotky délky  

 

 Číslo a početní 

operace: 

  
➢ číslice 1 - 100  

➢ porovnávání čísel, 

vyhledávání 

určených čísel, 

určení čísla před a 

za v oboru do 100  

➢ diktát čísel a 

jednoduchých 

příkladů, opis čísel 

a jednoduchých 

příkladů  

➢ číselná řada 1 – 100 

přečte, seřadí a 

napíše číslo od 

nejmenšího do 

největšího  

➢ sčítání, odčítání 

desítek do 100  

➢ násobky čísla 10  

➢ přičítání 

jednociferného čísla 

k dvoucifernému 

bez přechodu přes 

desítku v oboru do 

100  

➢ odčítání 

jednociferného čísla 

od dvouciferného 

bez přechodu přes 

desítku v oboru do 

100  

➢ rozklad 

dvouciferných čísel 

na desítky a 

jednotky  

➢ násobky čísla 2  

➢ praktické početní 

příklady, 

jednoduché slovní 

úlohy  

➢ práce s 

kalkulátorem  

➢ závislosti, vztahy a 

práce s daty  

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání  

- Seberegulace a 

sebeorganizace 

(sebeovládání, 

organizace vlastního 

času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(skupinová práce, 

matematické soutěže, 

dodržování pravidel)  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti 

při řešení nejrůznějších 

matematických úkolů, 

atd.)  

 

 

MPV 

 

I-využití výukových 

programů 

 

ČT-čtení zadání úkolů, 

slovních příkladů 

 

PS-rozvoj grafických 

dovedností 

 

VV-kresba 

geometrických tvarů 

 

ČSP-konstrukční 

stavebnice, práce s 

návodem, měření  
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➢ orientuje se v čase, určí čas s 

přesností na celé hodiny a 

půlhodiny  

 

➢ dokáže uplatňovat matematické 

znalosti při práci s penězi  

 

➢ seznamuje se s určováním času - 

čtvrthodina, třičtvrtěhodina  

 

➢ pracuje s jednoduchou tabulkou  

 

 

➢ pracuje se základními rýsovacími 

pomůckami a potřebami  

 

➢ používá základní geometrické 

pojmy  

 

➢ pozná přímku a úsečku, umí ji 

označit  

 

➢ změří a porovnává délku úsečky  

 

➢ nakreslí a pojmenuje základní 

rovinné útvary  

 

 

➢ jednotky délky - 1 

cm, 1 m, měření, 

praktické využití  

➢ úlohy na orientaci v 

čase  

➢ seznámení se s 

digitálním zápisem 

času  

➢ manipulace s penězi 

(bankovky, mince)  

➢ rozdělení celku na 

poloviny a čtvrtiny  

➢ tabulky 

 

Základy geometrie: 

 

➢ práce s pravítkem, 

měření pomocí 

různých délkových 

měřidel  

➢ rovinné útvary, 

přímka, úsečka  

➢ onačení přímky, 

úsečky  

➢ měření, porovnání 

délky úsečky  

➢ trojúhelník, čtverec, 

obdélník, kruh  
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Matematika 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ čte, píše a porovnává čísla v 

oboru do 100 i na číselné ose, 

numerace do 100  

 

 

➢ sčítá písemně dvouciferná čísla 

do 100 bez přechodu přes desítku  

 

 

➢ odčítá písemně dvouciferná čísla 

do 100 bez přechodu přes desítku  

 

 

➢ používá násobkovou řadu 5 s 

pomocí tabulky  

 

 

➢ sčítá a odčítá písemně pod sebou 

dvouciferná čísla do 100 bez 

přechodu přes desítku s použitím 

názoru  

 

➢ vyjádří slovní označení čísla 

číslem  

 

➢ napíše čísla slovy  

 

➢ dokáže vyřešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní 

úlohy  

 

➢ pracuje s kalkulátorem  

 

➢ pozná a používá základní 

jednotky objemu  

 

➢ dokáže uplatňovat matematické 

znalosti při práci s penězi  

 

➢ pozná a používá základní 

jednotky hmotnosti  

 

➢ pracuje s jednoduchou tabulkou  

 

➢ pracuje se základními rýsovacími 

pomůckami a potřebami  

 

➢ používá základní geometrické 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  
➢ sčítání 

dvouciferných čísel 

do 100 bez 

přechodu přes 

desítku  

➢ odčítání 

dvouciferných čísel 

do 100 bez 

přechodu přes 

desítku  

➢ násobky čísla 5  

➢ písemné sčítání, 

odčítání v oboru do 

100, kontrolu 

znázorní na 

počítadle, provede 

na kalkulačce  

➢ znázornění čísel - 

slovní, číselné  

➢ praktické početní 

příklady, 

jednoduché slovní 

úlohy  

➢ práce s 

kalkulátorem  

 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ jednotky objemu - 

litr, půl litru, čtvrt 

litru, odměřování, 

praktické využití  

➢ manipulace s penězi 

(bankovky, mince)  

➢ jednotky hmotnosti 

- gram, kilogram, 

půl kilogramu, čtvrt 

kilogramu, vážení, 

praktické využití  

➢ tabulky 

 

 

Základy geometrie: 

 

➢ práce s pravítkem, 

měření pomocí 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání  

- Seberegulace a 

sebeorganizace 

(sebeovládání, 

organizace vlastního 

času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(skupinová práce, 

matematické soutěže, 

dodržování pravidel)  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti 

při řešení nejrůznějších 

matematických úkolů, 

atd.) 

 

 

MPV 

 

I-využití výukových 

programů 

 

ČT-čtení zadání úkolů, 

slovních příkladů 

 

PS-rozvoj grafických 

dovedností 

 

VV-kresba 

geometrických tvarů 

 

ČSP-práce v kuchyni  

(vážení, odměřování)  



 90  

pojmy  

 

➢ pozná přímku a úsečku, umí je 

narýsovat a označit  

 

➢ změří a porovnává délku úsečky  

 

➢ nakreslí a pojmenuje základní 

rovinné útvary 

různých délkových 

měřidel  

➢ rovinné útvary - 

přímka, úsečka  

➢ rýsování, označení 

přímky, úsečky  

➢ měření, 

porovnávání  

➢ trojúhelník, čtverec, 

obdélník, kruh  
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Matematika 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ čte, píše a používá čísla v oboru 

do 100, numerace do 1000 po 100  

 

➢ orientuje se v číselné řadě  

 

➢ sčítá a odčítá písemně 

dvouciferná čísla do 100 bez 

přechodu přes desítku s použitím 

názoru  

 

➢ používá násobkové řady 2,5,10 s 

pomocí tabulky  

 

➢ dokáže řešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní 

úlohy  

 

 

➢ pracuje s kalkulátorem  

 

➢ pozná a užívá základní jednotky 

délky, hmotnosti, času, objemu  

 

➢ orientuje se v čase, určí čas s 

přesností na půl hodiny  

 

➢ zvládá početní úkony s penězi  

 

➢ doplňuje údaje v jednoduché 

tabulce  

 

 

➢ dokáže zacházet se základními 

rýsovacími pomůckami a 

potřebami  

 

➢ používá základní geometrické 

pojmy  

 

➢ znázorní a pojmenuje základní 

rovinné útvary  

 

➢ rozezná přímku a úsečku, umí je 

narýsovat a označit  

 

➢ měří a porovnává délku úsečky  

 

➢ pozná a pojmenuje základní 

geometrická tělesa 

 

 Číslo a početní 

operace: 

  

➢ celá čísla – obor 

přirozených čísel do 

1000, číselná řada, 

číselná osa  

➢ písemné sčítání, 

odčítání v oboru do 

100  

➢ násobení čísel 

2,5,10  

➢ porovnávání čísel 

do 1000 (např. na 

bankovkách)  

➢ jednoduché slovní 

úlohy  

➢ práce s 

kalkulátorem  

 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ jednotky délky, 

času, hmotnosti, 

objemu, praktické 

využití  

➢ seznámení s 

digitálním zápisem 

času  

➢ manipulace s penězi  

➢ tabulky 

 

Základy geometrie: 

 

➢ rovinné útvary; 

přímka, polopřímka, 

úsečka, kružnice, 

kruh: trojúhelník, 

čtverec, obdélník  

➢ prostorové útvary: 

krychle, koule, 

válec  

 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

seberegulace a 

sebeorganizace 

(sebeovládání, 

organizace vlastního 

času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(skupinová práce, 

matematické soutěže, 

dodržování pravidel)  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti 

při řešení nejrůznějších 

matematických úkolů, 

atd.) 

 

 

MPV 

 

I-využití výukových 

programů 

 

ČT-čtení zadání úkolů, 

slovních příkladů 

 

PS-rozvoj grafických 

dovedností 

 

VV-kresba 

geometrických tvarů 

 

ČSP-práce v kuchyni  

(vážení, odměřování) 
 
ČS-peníze a jejich 

funkce  
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Matematika 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ čte, píše a používá čísla v oboru 

do 100, numerace do 1000 po 100  

 

➢ orientuje se v číselné řadě  

 

➢ sčítá a odčítá písemně 

dvouciferná čísla do 100 bez 

přechodu přes desítku s použitím 

názoru  

 

➢ používá násobkové řady 2,5,10 s 

pomocí tabulky  

 

➢ dokáže řešit praktické početní 

příklady a jednoduché slovní 

úlohy  

 

 

➢ pracuje s kalkulátorem  

 

➢ pozná a užívá základní jednotky 

délky, hmotnosti, času, objemu  

 

➢ orientuje se v čase, určí čas s 

přesností na půl hodiny  

 

➢ zvládá početní úkony s penězi  

 

➢ doplňuje údaje v jednoduché 

tabulce  

 

 

➢ dokáže zacházet se základními 

rýsovacími pomůckami a 

potřebami  

 

➢ používá základní geometrické 

pojmy  

 

➢ znázorní a pojmenuje základní 

rovinné útvary  

 

➢ rozezná přímku a úsečku, umí je 

narýsovat a označit  

 

➢ měří a porovnává délku úsečky  

 

➢ pozná a pojmenuje základní 

geometrická tělesa 

Opakování učiva a 

prohlubování učiva 2. 

stupně: 

Číslo a početní operace: 

  

➢ celá čísla – obor 

přirozených čísel do 

1000, číselná řada, 

číselná osa  

➢ písemné sčítání, 

odčítání v oboru do 

100  

➢ násobení čísel 

2,5,10  

➢ porovnávání čísel 

do 1000 (např. na 

bankovkách)  

➢ jednoduché slovní 

úlohy  

➢ práce s 

kalkulátorem  

 

 

Závislosti, vztahy a 

práce s daty: 

 

➢ jednotky délky, 

času, hmotnosti, 

objemu, praktické 

využití  

➢ seznámení s 

digitálním zápisem 

času  

➢ manipulace s penězi  

➢ tabulky 

 

Základy geometrie: 

 

➢ rovinné útvary; 

přímka, polopřímka, 

úsečka, kružnice, 

kruh: trojúhelník, 

čtverec, obdélník  

➢ prostorové útvary: 

krychle, koule, 

válec  

 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

seberegulace a 

sebeorganizace 

(sebeovládání, 

organizace vlastního 

času)  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(skupinová práce, 

matematické soutěže, 

dodržování pravidel)  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti 

při řešení nejrůznějších 

matematických úkolů, 

atd.) 

 

 

MPV 

 

I-využití výukových 

programů 

 

ČT-čtení zadání úkolů, 

slovních příkladů 

 

PS-rozvoj grafických 

dovedností 

 

VV-kresba 

geometrických tvarů 

 

ČSP-práce v kuchyni  

(vážení, odměřování) 
 
ČS-peníze a jejich 

funkce  
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7.3. Informační a komunikační technologie 

 

7.3.1. Informatika 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika je realizován ve všech ročnících 

základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni:       4. ročník – 1 hodina týdně (disponibilní hodina) 

                                                     5. - 6. ročník – 1 hodina týdně 

Týdenní dotace na 2. stupni:        7. - 10. ročník – 1 hodina týdně 

Vyučovací předmět Informatika se zaměřuje na rozvoj žáka v oblasti informačních a 

komunikačních technologií. Jeho cílem je umožnit žákům získat nejjednodušší základy práce 

s osobním počítačem a vybraným základním programovým vybavením, zejména textovým 

editorem, speciálními výukovými a vzdělávacími programy, práce s webovým prohlížečem a 

s poštovním klientem. 

Žáci si prostřednictvím práce s počítačem a výukovými počítačovými programy osvojují 

obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni a získané dovednosti se pro ně stávají 

výhodou v praktickém životě tím, že jim usnadní komunikaci. 

Při výuce informatiky využíváme rozmanité organizační formy, výukové metody a 

techniky a didaktické prostředky. Zařazujeme například následující metody práce: výklad, 

vysvětlování, procvičování, práce s chybou, tvořivá práce, vyhledávání informací. V rámci 

předmětu se žáci také učí se chápat funkci internetu a ostatních médií. Obsahem výuky jsou 

informační a komunikační technologie. Prioritou předmětu je jejich využití při praktické práci 

s počítačem nejen ve všech ostatních předmětech, ale i v každodenním životě, při 

vyhledávání, zpracování a prezentování informací (vše s ohledem na individuální zvláštnosti a 

schopnosti každého žáka). 
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Výstupy vyučovaného předmětu jsou různé úrovně dovedností žáků v práci s PC. Podle 

úrovně schopností a dovedností, které jsou individuální, budou žáci schopni ovládat a 

využívat počítač na rozdílné úrovni. 

Výuka probíhá v PC třídě vybavené počítačovou technikou (PC sestava, tiskárna, výukové 

programy, atd.). 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ užívá vhodné způsoby a 

metody pro efektivní učení  

➢ pracuje s učebnicemi, 

učebními materiály a 

učebními pomůckami  

➢ používá základní pojmy z 

oblasti informatiky  

➢ dokáže vyhledávat a v praxi 

využívat získané informace  

➢ má povědomí o nevhodném 

obsahu vyskytujícím se na 

internetu  

➢ pozná vlastní pokroky a 

uvědomuje si problémy, 

které mu brání v učení 

 

 

 

➢ předkládá žákům problémové úkoly, které pro splnění 

vyžadují využití naučených postupů při práci s 

počítačem  

➢ využívá širokou škálu vhodných výukových programů, 

učebních materiálů a pomůcek  

➢ v průběhu výuky používá pojmy běžné pro práci s 

počítačem tak, aby byli žáci schopni tyto pojmy 

využívat  

➢ zadává úkoly, které vyžadují vyhledání potřebných 

informací využitelných v praktickém životě  

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

a vhodným učivem a zdroji informací  

➢ dává žákům neustálou zpětnou vazbu a kladné 

hodnocení a pomáhá jim reálně hodnotit pokroky v 

učení a překonávat problémy, které brzdí v jejich 

dosažení, posuzuje žáky podle individuálního pokroku 

a zlepšení  

➢ vede žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 

vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a 

zodpovědnosti 
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k řešení problémů  

žák:  

➢ nenechá se při řešení 

problému odradit nezdarem  

➢ vnímá problémovou situaci, 

rozpozná problém a hledá 

nejvhodnější řešení  

➢ dokáže popsat problém a 

svěřit se s ním, při řešení 

složitějších problémů 

požádá o radu a řídí se jí  

➢ získané poznatky propojuje 

do širších celků, nalézá 

souvislosti  

➢ osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných 

problémových situací  

➢ vyjadřuje závěry na základě 

ověřených výsledků a 

dokáže je přiměřeně 

obhajovat 

 

učitel: 

➢ vede žáky k dokončování zadaného úkolu a při 

nezdaru k opětovnému hledání optimálnějšího postupu  

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování, vede žáky k 

řešení známých a opakujících se situací na základě 

nápodoby a vlastních zkušeností  

➢ umožňuje žákům spolupracovat a vzájemně si pomáhat 

při zpracování zadaného úkolu a při řešení problému  

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která je 

podněcuje k tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň jednotlivých žáků  

 

komunikativní  

žák:  

➢ využívá pro komunikaci 

běžné komunikační a 

informační prostředky  

➢ zvládá jednoduchou formu 

písemné komunikace  

➢ rozumí obsahu sdělení a 

přiměřeně na ně reaguje 

➢ dokáže vyjádřit a obhájit 

vhodnou formou svoje 

názory a postoje  

 

učitel: 

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústní, písemné, pomocí technických 

prostředků-elektronická pošta, atd.)  

➢ seznamuje žáky s prací s textovým editorem  

➢ seznamuje žáky se základními termíny v programech a 

na internetu a zpětně je procvičuje, kontroluje jejich 

znalost  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 
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➢ využívá všechny vhodné 

způsoby pro získání 

informací 

problému ap.  

➢ učí rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

sociální a personální 

žák: 

➢ uvědomuje si nebezpečí 

možného psychického i 

fyzického zneužívání 

vlastní osoby  

➢ respektuje dohodnutá 

pravidla, pravidla práce v 

týmu a svými pracovními 

činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce  

➢ respektuje různé názory a 

stanoviska, dokáže se z nich 

poučit 

 

učitel:  

➢ hovoří s žáky o nebezpečí internetu v oblasti 

pornografie a zneužívání dětí a mladistvých, o 

nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu  

➢ využívá při práci také kolektivní způsoby výuky, které 

podporují schopnost vytvářet vztahy mezi žáky a 

nalézat nejlepší řešení, pomáhá žákům osvojit si 

pravidla týmové spolupráce  

➢ podporuje kooperativní učení, spolupráci ve výuce  

 

občanská  

žák:  

➢ chrání své zdraví, 

uvědomuje si význam 

zdravého životního stylu, 

podílí se na ochraně 

životního prostředí  

 

učitel: 

➢ seznamuje žáky s hygienickými zásadami práce s 

počítačem, nebezpečím závislosti na PC, počítačových 

hrách a vede je k dodržování zdravého režimu dne 

pracovní  

žák:  

➢ správně používá školní 

pomůcky, vybavení, 

techniku a udržuje je v 

pořádku  

➢ dodržuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti práce  

➢ je schopen pracovní výdrže, 

 

učitel:  

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce, správnému 

užívání svěřené techniky a prostředků  

➢ vede žáky v práci s počítačem tak, aby dokončili 

zadaný úkol  
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koncentrace na pracovní 

výkon a jeho dokončení  

➢ reálně posoudí výsledek své 

práce i práce ostatních  

➢ pracuje podle daného 

pracovního postupu či 

návodu 

➢ vede žáka po ukončení zadaného úkolu ke zhodnocení 

výsledku své práce  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

 

INFORMATIKA  
 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

Základy práce s počítačem:  

➢ sleduje program s nastavením 

ovládání pouze jednou klávesou  

 

➢ prohlíží si obrázky nebo 

fotografie  

 

➢ vyvolá určitou změnu na 

obrazovce monitoru  

 

 

 

 

 

➢ ovládá jednoduché úkoly ve 

výukových programech  

 

 

➢ zapne počítač  

 

 

➢ zapne a vypne reproduktory  

 

➢ ovládá základní bezpečnostní 

pravidla a zásady práce s 

počítačem  

 

 

 

➢ využívá ovládání 

pouze jedinou 

klávesou   

➢ komunikace mezi 

žákem a počítačem 

je podle vzorce 

„impuls- reakce“, 

pasivně sleduje 

program s 

nastavením ovládání 

pouze jednou 

klávesou ENTER 

nebo MEZERNÍK 

➢ využívá výukové 

programy, pouze 

lehké a jednoduché 

úkoly 

➢ zapínat počítač 

předepsaným 

způsobem  

➢ zapnutí a vypnutí 

reproduktorů  

➢ poučení o 

bezpečnostních a 

hygienických 

zásadách práce s 

počítačem (zásady 

správného sezení, 

úprava prostředí, 

cvičení k uvolnění 

krční páteře, atd.)  

 

 

 

EV  

– Vztah člověka  

k prostředí (náš životní 

styl a způsoby ochrany 

zdraví)  

 

 

Využití školních 

jednoduchých 

počítačových her.  

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČJS, HV  
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INFORMATIKA  
  
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

Základy práce s počítačem:  

 

➢ ovládá základní bezpečnostní 

pravidla a zásady práce s 

počítačem  

 

 

 

 

 

 

 

➢ ovládá práci s výukovými 

programy  

 

 

➢ vypne počítač  

 

➢ ovládá myš  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

➢ poučení o 

bezpečnostních a 

hygienických 

zásadách práce s 

počítačem (zásady 

správného sezení, 

úprava prostředí, 

cvičení k uvolnění 

krční páteře, atd,) 

  

➢ práce s výukovými 

a zábavnými 

programy podle 

pokynů  

➢ správný způsob 

vypínání počítače  

➢ motorická cvičení 

pro pohyb myší 

formou zábavných 

počítačových her, 

uvědomění si 

funkce levého a 

pravého tlačítka 

myši a posuvného 

kolečka  

 

 

 

EV  

– Vztah člověka  

k prostředí (náš životní 

styl a způsoby ochrany 

zdraví)  

 

 

Využití školního 

výukového softwaru a 

jednoduchých 

počítačových her.  

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČJS, HV  
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INFORMATIKA  
  
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

Základy práce s počítačem:  

➢ rozpozná základní součásti 

počítače, zná jejich využití  

 

 

 

 

 

 

➢ ovládá základní bezpečnostní 

pravidla a zásady práce s 

počítačem  

 

 

 

 

 

 

➢ ovládá myš a klávesnici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ ovládá práci s výukovými 

programy  

 

 

 

 

➢ zvládá psaní známých písmen na 

klávesnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ sestava počítače, 

seznámení s jejich 

funkcí a názornou 

ukázkou (skříň 

počítače, 

klávesnice, myš, 

monitor, 

reproduktory)  

➢ poučení o 

bezpečnostních a 

hygienických 

zásadách práce s 

počítačem (zásady 

správného sezení, 

úprava prostředí, 

cvičení k uvolnění 

krční páteře, atd,)  

➢ myš-motorická 

cvičení pro pohyb 

myší formou 

zábavných 

počítačových her, 

uvědomění si 

funkce levého a 

pravého tlačítka 

myši a posuvného 

kolečka, správné 

držení  

➢ práce s 

jednoduchými 

výukovými a 

zábavnými 

programy podle 

pokynů 

➢ základní jednoduché 

informace o využití 

a funkci programu 

Word  

 

 

OSV  

-  osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání- cvičení 

smyslového vnímání  

-  seberegulace a 

sebereorganizace  

-  morální rozvoj  

-  řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  

 

 

 

Využití školních 

jednoduchých 

počítačových her.  

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČJS, HV  
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INFORMATIKA  
 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

Základy práce s počítačem:  

 

➢ ovládá bezpečnost práce na PC  

 

 

 

 

 

 

➢ pracuje s výukovými programy  

 

 

 

 

 

 

Základy práce s textovým editorem:  

➢ pracuje s textovým editorem, 

dokáže psát, přepisovat písmena, 

jednoduché slabiky 

 

 

 

 

 

➢ zásady bezpečnosti 

práce a prevence 

zdravotních rizik 

spojených s 

využíváním 

výpočetní technik a 

rizik  

➢ práce s výukovými 

a zábavnými 

programy podle 

pokynů   

 

 

  

 

➢ základní jednoduché 

informace o využití 

a funkci textového 

editoru WORD  

➢ psaní na klávesnici   

 

 

 

MeV  

- Vnímání mediálních 

sdělení- hledání rozdílu 

mezi informací, zábavou 

a reklamou)  

- Vliv médií (vliv médií 

v každodenním životě 

jednotlivce, v rodině a 

společnosti) 

 

OSV  

 

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání- cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění  

- seberegulace a 

sebereorganizace  

- Morální rozvoj  

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  

 

 

 

Využití školních 

jednoduchých 

počítačových her.  

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČJS, HV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102  

 

 

INFORMATIKA  
  
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

Základy práce s počítačem:  

 

➢ ovládá bezpečnost práce na PC  

 

 

 

 

➢ dokáže otevřít, využívat a zavřít 

jednoduché výukové programy  

 

 

 

 

 

➢ otevírá ikony a zavírá okna  

 

 

 

 

 

 

Základy práce s textovým editorem: 

  

➢ pracuje s textovým editorem, 

dokáže psát, přepisovat slabiky, 

jednoduchá slova jedním prstem, 

ovládá jednoduché prvky 

klávesnice důležité pro psaní 

textu  

 

 

 

 

 

 

➢ zásady bezpečnosti 

práce a prevence 

zdravotních rizik 

spojených s 

využíváním 

výpočetní technik a 

rizik  

➢ práce s výukovými 

a zábavnými 

programy  

➢ využití 

mezipředmětových 

vztahů  

➢ otevírání ikon na 

pracovní ploše 

pomocí myši a 

klávesnice, šipek a 

klávesy Enter, 

zavírání okna 

pomocí myši 

  

➢ základní informace 

o využití a funkci 

textového editoru 

WORD  

➢ psaní na klávesnici 

(funkce Backspace)  

 

 

 

MeV  

- Vnímání mediálních 

sdělení- hledání rozdílu 

mezi informací, zábavou 

a reklamou)  

- Vliv médií (vliv médií 

v každodenním životě 

jednotlivce, v rodině a 

společnosti) 

 

OSV  

 

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání- cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění  

- seberegulace a 

sebereorganizace  

- Morální rozvoj  

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  

 

 

 

Využití školních 

jednoduchých 

počítačových her.  

 

Jednotlivá témata 

zařazovat v souvislosti s 

praktickými 

dovednostmi.  

 

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČJS, HV  
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INFORMATIKA  
 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

Základy práce s počítačem:  

 

➢ ovládá bezpečnost práce na PC  

 

 

 

 

 

➢ rozpozná základní součásti 

počítače, zná jejich využití 

 

➢ pracuje s ikonou“ Tento počítač“  

 

 

➢ dokáže otevřít, využívat a zavřít 

jednoduché výukové programy  

 

 

 

Základy práce s textovým editorem: 

  

➢ pracuje s textovým editorem, 

dokáže psát, přepisovat 

jednoduchá slova, věty, text 

 

 

 

 

 

➢ zásady bezpečnosti 

práce a prevence 

zdravotních rizik 

spojených s 

využíváním 

výpočetní technik a 

rizik  

➢ poznává součásti 

sestavy počítače 

 

➢ „Start, menu, 

počítač, atd.  

 

➢ práce s výukovými 

a zábavnými 

programy 

 

 

 

 

➢ použití kláves- 

Delete, Backspace, 

Enter, mezerník  

➢ přidávání háčků a 

čárek 

 

 

MeV  

- Vnímání mediálních 

sdělení- hledání rozdílu 

mezi informací, zábavou 

a reklamou)  

- Vliv médií (vliv médií 

v každodenním životě 

jednotlivce, v rodině a 

společnosti) 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání  

- seberegulace a 

sebereorganizace  

- Morální rozvoj  

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti -

- Sociální rozvoj  

- komunikace-druhy 

komunikace  

 

 

Využití školních 

výukových multimédií. 

  

Každý žák by měl mít 

svou složku v počítači.  

 

Jednotlivá témata 

zařazovat v souvislosti s 

praktickými 

dovednostmi.  

 

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČJS, HV  

 

 

 

 

 

 

 



 104  

 

 

INFORMATIKA  
 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

Základy práce s počítačem:  

 

➢ dokáže otevřít, využívat a zavřít 

jednoduché výukové programy¨  

 

➢ nalezne a sám spustí programy 

nainstalované v počítači, nejdříve 

umístěné na ploše, pak z nabídky 

START  

 

 

Vyhledávání informací a 

elektronická komunikace: 

 

➢ najde a otevře internetový 

vyhledávač na pracovní ploše  

 

 

➢ rozumí funkci významu internetu  

 

 

➢ využívá internet (jednoduchá 

obsluha)  

 

➢ jednoduše, stručně a názorně 

vysvětlí pojem elektronická pošta 

a její využití  

➢ pracuje s e-mailovou schránkou 

 

 

 

  

➢ zvládá základní funkce mobilního 

telefonu 

 

 

 

 

 

 

Základy práce s textovým editorem: 

  

➢ dokáže vytvořit dokument v 

textovém editoru podle zadaných 

 

 

 

 

 

➢ práce s výukovými 

a zábavnými 

programy  

 

➢ spuštění programu v 

počítači (na ploše, z 

nabídky START)  

 

 

 

 

 

➢ názorně vysvětlí 

funkci a význam 

internetu  

 

➢ prohlížení 

internetových 

stránek určených 

pro žáky 4. -10. 

ročníku 

  

➢ význam, využití a 

možnosti 

elektronické pošty  

➢ výběr doručené 

pošty v e-mailové 

schránce, psaní 

jednoduchých 

emailů 

➢ zapnutí a vypnutí 

mobilního telefonu, 

přijetí a vyvolání 

tel. hovoru 

vyhledání kontaktu 

v seznamu, výběr a 

odesílání 

jednoduchých SMS  

 

 

➢ základní funkce 

textového a 

 

 

MeV  

- Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a  

reality (rozdíl mezi 

reklamou a zprávou)  

-Vliv médií (vliv médií 

na uspořádání dne, role 

filmu a televize v životě, 

atd.) 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

rozvoj schopností 

poznávání  

- seberegulace a 

sebereorganizace  

- Morální rozvoj  

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti -

- Sociální rozvoj  

- komunikace-druhy 

komunikace  

 

 

Využití školních 

výukových multimédií. 

  

Každý žák by měl mít 

svou složku v počítači.  

 

Jednotlivá témata 

zařazovat v souvislosti s 

praktickými 

dovednostmi.  

 

 

MPV  

 

Počítač je využíván v 

předmětech- ČT, ŘV, M, 

ČS, ČP, HV  
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pokynů 

 

 

➢ pracuje s textovým editorem  

 

 

 

 

➢ vytiskne soubor, obrázek  

 

 

 

➢ uloží soubor na požadované 

místo 

  

 

grafického editoru, 

práce s programem 

Word  

➢ zvýraznění slova, 

úseku textu, celého 

textu myší, panel 

nástrojů (barva, 

velikost)  

➢ tisk souboru, 

obrázku pomocí 

tlačítka na panelu 

nástrojů 

➢ uložení souboru 

  

 

 

➢ Obecné zásady pro učitele 

♦ před použitím výukového programu musí být učitel seznámen s obsahem programu, 

způsobem fungování a jeho ovládáním 

♦ nezadáváme žákům nezvládnutelné úkoly a postupy (pamatujeme na potřebu úspěchu jako 

motivačního činitele), zadáváme úkoly krátké a snažíme se vždy dokončit rozdělanou 

práci 

♦ vše maximálně zjednodušujeme, zadáváme úkoly srozumitelné a snadno pochopitelné 

♦ respektujeme tempo a schopnosti každého žáka v postupu 

♦ klademe větší důraz na kvalitu než na kvantitu 

♦ zařazujeme uvolňovací cviky při nácviku práce s myší (předcházíme křečovitému a 

nefunkčnímu držení myši) 

♦ uzamkneme na ploše vše, co se uzamknout dá, hlavní panel, ikony, atd. 

♦ hlídáme a zamezujeme nesprávným návykům při práci s PC 

♦ postupujeme důsledně od jednoduššího ke složitějšímu 

♦ podáváme informace rodičům o programech a hrách, které žáci využívají 
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7.4. Člověk a jeho svět 
 

 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním 

světě, životě společnosti, o živé a neživé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, 

jevy a situace na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností, učí se, jak se co 

nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí a jak si počínat při řešení různých životních 

situací. Nové znalosti a dovednosti se učí uplatňovat v běžném životě. Získané poznatky si 

postupně osvojují a rozšiřují. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do tematických 

okruhů: 
 

➢ Místo, kde žijeme 
 

➢ Lidé kolem nás 
 

➢ Lidé a čas 
 

➢ Rozmanitost přírody 
 

➢ Člověk a jeho zdraví 
 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí, 

orientovat se v něm a cítit se bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a 

školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základním způsobům společenského 

chování a jednání. Při praktických činnostech se učí vzájemně spolupracovat se svými 

spolužáky. Učí se, jak reagovat při setkání s neznámými lidmi a v krizových situacích. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho, rozlišovat 

děj v minulosti a budoucnosti. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v 

nejbližším okolí, poznávání významných historických památek v místě bydliště. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v 

průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, k jakým změnám v přírodě dochází 

během ročních období. Vytvářejí si vztah k přírodě a učí se poznávat důležitost ochrany 

životního prostředí. 
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V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe prostřednictvím 

svého těla. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a zvládat sebeobslužné činnosti podle 

svých možností. Poznávají, co jejich zdraví prospívá, co ho poškozuje, a učí se o ně pečovat. 

 
 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků 
 

♦ osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských 

vztahů 
 

♦ poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije 
 

♦ rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a 

dějů 
 

♦ chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 
 

♦ pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního života 
 

♦ utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě 
 

♦ upevňování zásad zdravého životního stylu a ke správnému jednání v situacích 

ohrožujících jeho zdraví a bezpečnost 
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7.4.1. Člověk a jeho svět 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu je realizován v 1. - 6. ročníku základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 2. ročník – 2 hodiny týdně 

3. - 6. ročník – 3 hodiny týdně 

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Osvojování učiva je založeno především na 

nejrůznějších činnostech a hrách podporujících tvořivé poznávání, pojmenování a 

porovnávání skutečnosti, její zachycení a hodnocení ve vlastních výrobcích, sledování 

životních situací a jejich „napodobování“ a rozvíjení v modelových hrách, výměna zkušeností 

a zážitků našich žáků, na skupinové práci atd. Součástí výuky jsou také vycházky do přírody a 

nejbližšího okolí, zaměřené na pozorování okolních jevů. 

Na běžnou výuku navazují různé akce – projekty, exkurze, návštěvy výstav, divadelních 

představení atd. 

Při výuce se využívá audiovizuální technika, PC programy, internet apod. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ chápe a umí používat 

obecně užívané termíny, 

znaky, symboly  

➢ má pozitivní vztah k živé i 

neživé přírodě  

➢ pozná své nejbližší okolí a 

 

➢ vysvětluje a dbá na aktivní a správné užívání obecných 

termínů, znaků, symbolů  

➢ zajišťuje dostatek přiměřených informací a učebních 

podnětů, pomáháme žákům se v nich orientovat  

➢ umožňuje žákům objevovat a poznávat nové věci na 

základě maximálního využití smyslů, zejména zraku, 
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má citový vztah k místu, 

kde žije  

➢ umí pracovat s učebnicemi, 

pracovními sešity, učebními 

materiály a ostatními 

učebními pomůckami, které 

mu vhodně a podle 

individuálních schopností 

nabízí učitel  

➢ umí manipulovat s 

názornými pomůckami: 

třídí, rozlišuje, seskupuje, 

vyřazuje, přidává dle 

pokynů učitele  

➢ dokáže krátkodobě 

soustředit pozornost, cíleně 

pozoruje a poznává vybrané 

jevy a děje  

➢ najde shodné, podobné či 

odlišné znaky  

➢ má kladný vztah k 

činnostem, které vykonává  

➢ má osvojené základní 

schopnosti, které jsou 

předpokladem učení 

 

sluchu a hmatu  

➢ vede žáky k záměrnému pozorování okolních jevů  

➢ snaží se, aby hledání a objevování nového bylo pro 

žáky přirozené a poznání jim přinášelo radost a 

uspokojení (zážitková pedagogika)  

➢ hojně využívá činnostního učení (hry, soutěže, názorné 

demonstrace, modelové situace, dramatizace)  

➢ klade na žáky v učivu přiměřené nároky, uplatňuje 

individuální přístup a motivuje žáka k další práci  

➢ vztah žáků k učení ovlivňuje vytvářením příjemného a 

pozitivního školního klimatu 

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu a radosti z práce  

➢ vytváří návyky k pozdějšímu samostatnému učení 

k řešení problémů  

žák:  

➢ je schopen popsat problém a 

svěřit se s ním  

➢ rozezná nebezpečná místa 

ve svém okolí, dokáže 

uplatnit způsoby 

 

učitel: 

➢ rozborem problémových situací učí žáky rozpoznat a 

pojmenovat konkrétní problém a jeho závažnost  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ učí žáky zvládat krizové situace, fixujeme správné 
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bezpečného chování  

➢ umí požádat o radu a řídí se 

jí 

➢ dovede přivolat pomoc v 

případě ohrožení své nebo 

jiné osoby 

jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné 

osoby  

 

komunikativní  

žák:  

➢ umí pojmenovat 

pozorované skutečnosti a 

zachycuje je v rámci svých 

možností ve vlastních 

projevech a výtvorech 

(využívá nonverbální 

komunikace)  

➢ rozumí obsahu sdělení, 

přiměřeně na ně reaguje  

➢ zvládne běžnou komunikaci 

se spolužáky i učitelem  

➢ dokáže se zeptat na to, co 

potřebuje vědět  

➢ zvládne jednoduchou formu 

ústní i písemné komunikace 

nebo její alternativní formy  

➢ umí vyjádřit své potřeby, 

přání, prožitky 

 

učitel: 

➢ rozvíjí aktivní i pasivní slovní zásobu žáků v 

osvojovaných tématech, předkládáme dostatečné 

množství pojmů k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností  

➢ učí žáky naslouchat názorům jiných a respektovat je  

➢ vede žáky k vhodné formě bezkonfliktní komunikace s 

dětmi, učiteli a ostatními dospělými  

➢ vede žáky k samostatnému vystupování  

➢ nechává žáky hovořit o pozorováních v přírodě, o 

poznatcích z četby, ze sledování naučných pořadů, atd.  

➢ umožňuje žákům komunikovat v průběhu vyučování  

➢ pomáhá žákům vyjadřovat a sdělovat různými způsoby 

své prožitky, pocity, nálady 

sociální a personální 

žák: 

➢ zvládne adaptaci na školní 

prostředí (přivykne 

školnímu režimu)  

➢ jedná na základě společně 

vytvořených a přijatých 

 

učitel:  

➢ seznamuje žáky s pravidly soužití ve škole, s jejich 

právy a povinnostmi  

➢ učí žáky chápat a dodržovat běžné normy slušného 

chování ve společnosti  

➢ vytváří u žáků představu o optimálních vztazích v 
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nebo obecně platných 

pravidel soužití  

➢ má povědomí o základních 

mravních hodnotách 

v rodině a společnosti  

➢ pozná a chápe rozdíly mezi 

lidmi  

➢ je schopen navázat a udržet 

vztahy s vrstevníky  

➢ dokáže plnit povinnosti a 

společné úkoly  

➢ přirozeně vyjadřuje 

pozitivní city ve vztahu k 

sobě i k okolí  

➢ chápe svou osobu, vnímá 

potřeby druhých 

rodině  

➢ vede žáky k toleranci mezi lidmi  

➢ zapojuje žáky do týmové práce  

➢ pobízí žáky k vyjadřování svých pozitivních citů  

➢ učí žáky vnímavosti k potřebám starých, nemocných a 

postižených lidí  

 

občanská  

žák:  

➢ zná a dodržuje pravidla 

chování ve škole  

➢ neničí zařízení školy, svůj 

osobní majetek ani věci 

spolužáků  

➢ chrání své zdraví  

➢ dodržuje zdravý režim dne  

➢ má ohleduplný vztah k 

přírodě, dle svých možností 

a schopností se podílí na 

ochraně životního prostředí  

➢ umí se chovat v krizových 

situacích podle pokynů 

kompetentních osob 

 

 

učitel: 

➢ seznamuje žáky se školním řádem, vysvětluje nutnost 

dodržování pravidel v něm obsažených  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v 

praktickém životě  

➢ učí žáky rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby a 

nedostatky a způsoby chování narušující soužití v 

třídním kolektivu  

➢ vytváří a upevňuje poznatky a dovednosti žáků v 

oblasti péče o zdraví, včetně zdůraznění nutnosti 

prevence  

➢ vede žáky k dodržování zásad správné životosprávy  

➢ učí žáky chránit přírodu a žít v souladu s ní 
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pracovní  

žák:  

➢ zvládne základní manuální 

dovednosti s jednoduchým 

materiálem  

➢ má vytvořené pracovní 

návyky v jednoduché 

samostatné i týmové práci  

➢ dokáže udržet pořádek ve 

svých věcech i na svém 

pracovním místě  

➢ zná a dodržuje zásady 

bezpečnosti, hygieny a 

ochrany zdraví 

 

učitel:  

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků  

➢ umožňuje žákům se zapojovat do rozmanitých aktivit a 

pracovních úkonů (praktická cvičení)  

➢ při práci ve skupině vede žáky ke spolupráci, dělbě 

práce  

➢ snaží se u žáků budovat kladný vztah k práci  

➢ poukazuje na možná zdravotní a hygienická rizika při 

práci a dbá na dodržování pravidel bezpečnosti, 

hygieny a ochrany zdraví 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ sdělí název své obce a adresu 

bydliště  

 

➢ orientuje se v okolí svého 

bydliště, v budově školy a jejím 

okolí, v chodu školy  

 

 

➢ ovládá základní pravidla 

bezpečnosti při cestě do školy  

 

➢ pozná a pojmenuje předměty ze 

svého nejbližšího okolí (domov, 

třída, škola)  

 

➢ vyjmenuje rodinné příslušníky, 

rozliší jejich stáří (starý, mladý, 

starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy  

 

 

➢ má osvojené základy 

společenského chování – umět 

pozdravit, poprosit, poděkovat  

 

➢ sdělí jména spolužáků a svých 

učitelů  

 

➢ pozná a pojmenuje různé lidské 

činnosti  

 

➢ ví, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení  

 

➢ ví, jak se chovat při setkání s 

neznámými lidmi  

 

 

➢ zvládne jednoduchou orientaci v 

čase (ráno, poledne, večer, noc)  

 

➢ rozliší roční období podle 

charakteristických znaků  

 

➢ popíše viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích  

 

Místo, kde žijeme: 

 

➢ domov a jeho okolí, 

orientace v okolí 

bydliště, adresa 

bydliště škola, 

prostředí školy, 

život ve škole, 

organizace činností 

ve škole, školní řád  

➢ první cesta do 

školy, povídání si o 

škole- třída, 

tělocvična, školní 

jídelana, herna, 

zahrada, atd.  

➢ cesta do školy, 

bezpečnost, základy 

dopravní výchovy  

➢ okolní krajina 

(místní oblast, 

region), 

charakteristické 

znaky krajiny v 

ročních obdobích  

 

Lidé kolem nás: 

 

➢ rodina a společnost, 

role členů rodiny, 

základní pravidla 

společenského 

chování  

➢ jména spolužáků, 

učitelů  

➢ osobní bezpečí, 

chování v krizových 

situacích  

➢ lidské činnosti  

➢ situace hromadného 

ohrožení; důležitá 

telefonní čísla 

 

Lidé a čas: 

 

➢ jednoduchá 

orientace v čase- 

ráno, poledne, 

večer, snídáme, 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností 

poznávání  

- Sociální rozvoj-

poznávací schopnosti 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí- naše obec, 

město, náš životní styl, 

atd.; 

 

 

MPV  

TV – poznávací  

vycházky 

  

ŘV – komunikace, 

básničky s přírodní  

tematikou 

 

VV – moje rodina-kresba  

-co mě baví, zajímá 

(rozhovor, kresba, 

ukázky vlastních prací)  

– barvy, ztvárnění 

ročních dob 

 

M – časové údaje 

 

I – využití výukových 

programů 

 

HV – lidové písničky 

 

Vánoční a  

velikonoční výstava 

 

Kalendář přírody 

 

TV, VV a PV- viz 

projekt 
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➢ dokáže pojmenovat nejběžnější 

druhy domácích zvířat  

 

➢ pojmenuje základní druhy ovoce 

a zeleniny, stromy listnaté a 

jehličnaté 

 

➢ popíše počasí podle obrázku 

(déšť, sníh, bouřku, vítr)  

 

➢ ví, jaké jsou základní zásady 

pobytu v přírodě 

 

➢ popíše činnosti lidí, které 

ohrožují přírodu, neznečišťuje 

okolní prostředí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ pojmenuje hlavní části lidského 

těla  

 

➢ dodržuje zásady osobní hygieny a 

zvládá základní sebeobsluhu  

 

➢ dokáže upozornit na své 

zdravotní potíže  

 

➢ ví, jaké jsou zásady ochrany 

svého zdraví, bezpečného 

chování při hrách, procházkách, 

atd.  

 

obědváme, 

večeříme, vstáváme, 

jdeme spát  

➢ den a noc, slunce, 

světlo, den- jsme ve 

škole, hrajeme si- 

tma, hvězdy, měsíc, 

noc-spíme  

➢ roční období  

➢ roční období- 

činnosti (sklizeň 

ovoce, sběr 

přírodnin, pouštění 

draků, sáňkování, 

bruslení, práce na 

zahrádce, 

Velikonoce, 

koupání, atd.)  

 

Rozmanitost přírody: 

 

➢ příroda v ročních 

obdobích, znaky 

ročních období, 

chování živočichů, 

péče o zvířata a 

ptáky  

➢ poznávání domácích 

zvířat  

➢ stromy listnaté, 

jehličnaté; ovoce, 

zelenina  

➢ ochrana přírody, 

chování v přírodě  

➢ péče o životní 

prostředí vhodné 

chování  

➢ třídění odpadu  

 

Člověk a jeho zdraví: 

 

➢ lidské tělo, části 

lidského těla  

➢ péče o zdraví, 

osobní hygiena; 

zdraví a nemoc  

➢ sdělení zdravotních 

potíží, chování v 

době nemoci  

➢ osobní bezpečí; 

bezpečné chování v 

silničním provozu, 

při hrách, atd  

➢ zimní radovánky- 

vhodná a nevhodná 

místa pro mě, 

nebezpečí úrazu  

➢ pobyt u vody- 

ochrana před 

sluníčkem, 

bezpečnost u vody  

➢ ochrana sebe a 

svého těla před 

obtěžováním a 

zneužíváním  
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ popíše členění bytu, domu  

 

➢ připraví si pomůcky na 

vyučování, udržuje pořádek na 

svém pracovním místě  

 

➢ ovládá základní pravidla 

bezpečnosti při cestě do školy  

 

➢ ví, kdo a jak se podílí na chodu 

domácnosti  

 

➢ zná zaměstnání svých rodičů, umí 

povídat o rodině  

 

 

➢ orientuje se v základních 

pravidlech slušného chování  

 

➢ orientuje se v základních 

pravidlech společenského 

chování  

 

➢ ví, jak se chovat při setkání s 

neznámými lidmi  

 

➢ respektuje školní režim  

 

➢ ví, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení  

 

➢ ovládá jednoduchou orientaci v 

čase, chápe pojmy ráno, poledne, 

večer  

 

 

➢ rozlišuje čtyři roční doby  

 

➢ pozná dny v týdnu  

 

 

➢ popíše rozvržení svých denních 

činností 

 

 

➢ vyjmenuje některé stěhovavé 

ptáky  

 

➢ popíše přírodu v jednotlivých 

 

Místo, kde žijeme: 

 

➢ domov a jeho okolí 

dům, byt, kuchyň, 

dětský pokoj, 

obývací pokoj, 

koupelna, WC atd. 

zřízení bytu - 

pojmenování částí 

nábytku a vybavení 

bytu  

➢ organizace činností 

ve škole, školní řád  

➢ ovládat základní 

pravidla bezpečnosti 

při cestě do školy  

 

Lidé kolem nás: 

 

➢ rodina, role členů 

rodiny  

➢ osobní bezpečí, 

chování v krizových 

situacích  

➢ nebezpečí ohrožení 

sociálně 

patologickými jevy 

a jejich prevence  

➢ protiprávní jednání 

a jeho postih 

(krádež, šikana, 

zneužívání, týrání)  

➢ situace vyžadující 

vyhledání pomoci, 

důležitá telefonní 

čísla  

 

Lidé a čas: 

 

➢ jednoduchá 

orientace v čase, 

dny v týdnu, roční 

období a 

charakteristické 

znaky jednotlivých 

období  

➢ rozvržení denních 

činností  

➢ snídaně, oběd, 

večeře, jaké nádobí 

prostřeme, 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností 

poznávání  

- Sociální rozvoj-

poznávací schopnosti 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí- naše obec, 

město, náš životní styl, 

atd.; 

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí- odpady a 

hospodaření s odpady, 

ochrana přírody, atd.  

 

 

 

MPV  

TV – poznávací  

vycházky 

  

ŘV – komunikace, 

básničky s přírodní  

tematikou 

 

HV – lidové písničky 

  

VV – moje rodina, 

domov- výtvarné 

ztvárnění  

– barvy, ztvárnění 

ročních dob 

 

ČSP – modelování 

ovoce, zeleniny, zvířátka 

z kaštanů, různé druhy 

pracovních  

Nástrojů 

 

M – časové údaje 

 

I – využití výukových 

programů 

 

Co mě baví (rozhovor, 

kresba, ukázky vlastních 

prací) 

 

Vánoční a  

velikonoční výstava 

 

Kalendář přírody 

- klíčení rostlin, atd. 

 

TV, VV a PV- viz 

projekt 
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ročních obdobích  

 

➢ pozná a pojmenuje domácí a 

některá volně žijící zvířata  

 

➢ pozná a pojmenuje zahradní 

náčiní  

 

➢ pozná základní druhy ovoce a 

zeleniny  

 

 

➢ popíše činnosti lidí, které 

ohrožují přírodu, neznečišťuje 

okolní prostředí  

 

➢ ví, jaké jsou základní zásady 

pobytu v přírodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dodržuje zásady osobní hygieny, 

zná pojem zdravá výživa, zdravý 

životní styl  

 

➢ dokáže upozornit na své 

zdravotní potíže  

 

➢ ví, jaké jsou zásady ochrany 

svého zdraví, bezpečného 

chování při hrách, procházkách, 

koupání, atd.  

 

stolování, slušné 

chování, atd.  

 

Rozmanitost přírody: 

 

➢ příroda v ročních 

obdobích, znaky 

ročních období, 

chování živočichů, 

péče o zvířata a 

ptáky, krmelec  

➢ stromy a keře, 

ovocné, okrasné, 

listnaté, jehličnaté  

➢ ovoce, zelenina; 

sezónní práce na 

zahradě a na poli, 

práce na zahradě, 

potřebné náčiní, 

sklizeň zeleniny, 

brambor, ovoce, 

podzimní plody a 

výrobky z nich  

➢ les, ochrana přírody, 

chování v přírodě  

➢ péče o životní 

prostředí, vhodné 

chování v přírodě, 

nepovolené skládky, 

třídění odpadu  

 

Člověk a jeho zdraví: 

 

➢ zdravá výživa, co 

jíme, co je a co není 

zdravé  

➢ hygiena- večerní, 

ranní, hygienické 

potřeby  

➢ oblékání podle 

ročního období a 

teploty  

➢ ochrana před 

sluncem a mrazem 

(oblečení, atd)  

➢ zdraví a nemoc 

(bolení hlavy, v 

krku, teplota, léky)  

➢ bezpečnost chodců, 

chůze po chodníku, 

přecházení 

vozovky, přechod 

ulice řízený 

semaforem  

➢ bezpečnost při 

hrách, výletech a 

koupání.  
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dokáže se orientovat při 

nakupování  

 

➢ zná pojmy zboží, peníze, 

potraviny, atd.  

 

 

➢ připraví si pomůcky na 

vyučování, udržuje pořádek na 

svém pracovním místě  

 

 

➢ zná pojmy pošta, nádraží, 

obchod, obchodní dům  

 

 

 

➢ pojmenuje dopravní prostředky, 

dokáže podle návodových 

obrázků o nich vyprávět  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže povídat o rodině, 

příbuzenské vztahy, vztahy mezi 

členy v rodině, jména členů 

rodiny a příbuzenstva, atd.  

 

 

➢ orientuje se v základních 

pravidlech slušného chování 

(pozdraví, poprosí, poděkuje…)  

 

 

Místo, kde žijeme: 

 

➢ domov a jeho okolí, 

učíme se nakupovat, 

hra na nákupy, 

pojmenování zboží, 

pojmy - peníze, 

potraviny, ovoce, 

zelenina, atd.  

➢ nakupování v 

samoobsluze - 

vycházka do 

prodejny  

➢ chování žáků během 

her na nákupy a 

nakupování v 

prodejně  

➢ organizace činností 

ve škole, školní řád  

➢ pošta, vlakové a 

autobusové nádraží, 

dopravní 

prostředky, kde se 

pohybují (voda, 

vzduch, silnice, 

železnice), které se 

u nás nejvíce 

používají, rozlišení 

nákladního a 

osobního auta, 

cestování 

autobusem- 

jízdenky, pozdrav, 

vyhledání volného 

místa, vlak- nádraží, 

průvodčí, výpravčí, 

vlak, nástupiště, 

jízdenka  

 

Lidé kolem nás: 

 

➢ rodina a společnost, 

příbuzenské vztahy, 

mezilidské vztahy, 

základní pravidla 

společenského 

chování  

➢ nejbližší příbuzní, 

které žák zná: 

babička, děda, strýc, 

teta  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností 

poznávání  

 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí- naše obec, 

město, náš životní styl, 

atd.; 

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí- odpady a 

hospodaření s odpady, 

ochrana přírody, atd.  

 

 

 

MPV  

TV – poznávací  

vycházky 

  

ŘV – komunikace, 

básničky s přírodní  

tematikou 

 

HV – lidové písně 

 

VV- náměty z přírody 

 

ČSP – práce s přírodním 

materiálem 

 

M – časové údaje 

 

I – využití výukových 

programů 

 

Prodejna ovoce a  

zeleniny, potravin  

(nákup, zhotovení salátu, 

chlebíčku) 

 

Nácvik sociálních 

dovedností – hra „ Co 

kdyby/s ….“ 

 

Vánoční a  

velikonoční výstava 

 

Kalendář přírody 

 

TV, VV a PV- viz 

projekt 
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➢ respektuje školní režim  

 

 

➢ ví, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení 

 

 

 

 

 

➢ pozná jednotlivé počasí  

 

➢ zvládnout jednoduchou orientaci 

v čase, chápe pojmy ráno, 

poledne, večer  

 

 

➢ určí čas (celé hodiny)  

 

 

➢ rozlišuje čtyři roční doby  

 

 

 

➢ popíše rozvržení svých denních 

činností  

 

 

➢ dokáže popsat tradice a zvyky 

Vánoc a - Velikonoc  

 

➢ popíše viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích  

 

➢ pozná a pojmenuje domácí a 

některá volně žijící zvířata, 

popíše chov zvířat  

 

➢ pozná základní druhy ovoce a 

zeleniny  

 

➢ popíše činnosti lidí, které 

ohrožují přírodu, neznečišťuje 

okolní prostředí  

 

➢ ví, jak třídit odpad, zná druhy 

odpadu  

 

➢ ví, jaké jsou základní zásady 

pobytu v přírodě  

 

 

➢ dodržuje zásady osobní hygieny, 

zná pojem zdravá výživa, zdravý 

životní styl  

 

➢ dokáže upozornit na své 

zdravotní potíže  

 

 

➢ ví, jaké jsou zásady ochrany 

svého zdraví, bezpečného 

chování při hrách, procházkách, 

➢ stáří členů rodiny: 

starý, mladý, starší, 

mladší  

➢ vztahy mezi 

vrstevníky, 

spolužáky,  

➢ osobní bezpečí, 

chování v krizových 

situacích 

➢ situace hromadného 

ohrožení; důležitá 

telefonní čísla  

 

Lidé a čas: 

➢ počasí - teplo, zima, 

déšť, sníh, vítr, 

slunce, mrak, 

bouřka.  

➢ orientace v čase, 

určování času na 

celé hodiny, 

rozvržení denních 

činností  

➢ tradiční lidové 

svátky  

➢ sezónní sporty- 

hokej, 

krasobruslení, 

lyžování, hokej, 

plavání, cyklistika, 

atd.  

 

 

Rozmanitost přírody: 

 

➢ příroda v ročních 

obdobích, znaky 

ročních období, 

chování živočichů, 

péče o zvířata a 

ptáky  

➢ chov domácích a 

zemědělských zvířat  

➢ stromy a keře, 

ovocné, okrasné, 

listnaté, jehličnaté  

➢ ovoce, zelenina; 

sezónní práce na 

zahradě a na poli  

➢ ochrana přírody, 

chování v přírodě; 

péče o životní 

prostředí, vhodné 

chování v přírodě, 

nepovolené skládky, 

druhy odpadu, 

třídění odpadu  

 

Člověk a jeho zdraví: 

 

➢ zdravá výživa, co 

jíme a co není 

zdravé  

➢ ochrana před 

sluncem a mrazem.  

➢ zdraví a nemoc 

(bolení hlavy, v 
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atd.  

 
krku, teplota, léky), 

prevence  

➢ návštěva lékaře, 

zubního lékaře 

(zdraví a nemocný 

zub, co zubům 

škodí, co prospívá, 

čištění zubů, , 

nemocnice (kdy 

potřebujeme 

nemocnici, úrazy, 

pohotovost), 

ordinace, recept, 

léky  

➢ bezpečnost chodců, 

chůze po chodníku, 

přecházení vozovky  

➢ bezpečnost při 

hrách, výletech, 

vycházkách, 

koupání, atd. 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ popíše cestu do školy podle 

otázek  

 

 

➢ pozná nejbližší důležitá místa v 

okolí školy a bydliště  

 

➢ dokáže sdělit poznatky a zážitky 

z výletů a vlastních cest  

 

 

➢ dodržuje zásady bezpečnosti při 

hrách  

 

 

 

 

 

 

➢ dodržuje pravidla pro soužití v 

rodině, ve škole, mezi kamarády  

 

➢ projevuje toleranci k ostatním 

spolužákům  

 

➢ rozpozná ve svém okolí 

nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých 

 

 

➢ ví, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení  

 

 

 

 

➢ postupně si osvojuje jednotlivé 

měsíce  

 

➢ pozná, kolik je hodin (celé 

hodiny)  

 

➢ rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti (včera, 

dnes, zítra)  

 

 

 

 

Místo, kde žijeme: 

 

➢ orientace v okolí 

bydliště, adresa 

bydliště, kulturní a 

historické 

zajímavosti v 

nejbližším okolí  

➢ škola, prostředí 

školy, cesta do 

školy  

➢ obec (město), 

význačná místa a 

instituce v obci a 

jejím okolí  

➢ okolní krajina 

(místní oblast, 

region), 

charakteristické 

znaky krajiny v 

ročních obdobích  

 

Lidé kolem nás: 

 

➢ rodina a společnost, 

škola, mezilidské 

vztahy; základní 

pravidla 

společenského 

chování  

➢ osobní bezpečí, 

protiprávní jednání 

a jeho postih 

(krádež, šikana, 

zneužívání, týrání)  

➢ situace hromadného 

ohrožení; důležitá 

telefonní čísla  

 

Lidé a čas: 

 

➢ kalendář přírody na 

celý rok, rozdělený 

na roční období a 

měsíce, postupné 

osvojování názvů 

měsíců  

➢ orientace v čase, 

určování času  

➢ rozvržení denních 

činností  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností 

poznávání  

 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí- zajišťování 

ochrany životního 

prostředí, atd.  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí- odpady a 

hospodaření s odpady, 

ochrana přírody, atd.  

- Ekosystémy- les, pole, 

voda  

- Základní podmínky 

života- význam ochrany 

životního prostředí, 

voda, vzduch, atd. 

 

 

MPV  

TV – poznávací  

vycházky 

 

ŘV – komunikace, 

básničky s přírodní  

tematikou 

 

HV – lidové písně  

 

VV- náměty z přírody 

 

ČSP – práce s přírodním 

materiálem 

 

M – časové údaje 

 

I – využití výukových 

programů 

 

Co mě baví (rozhovor, 

kresba, ukázky vlastních 

prací) 

 

Nácvik sociálních 

dovedností – hra „ Co 

kdyby/s ….“ 

 

Vánoční a  

velikonoční výstava 

 

Kalendář přírody  

- klíčení rostlin 

 

TV, VV a PV- viz 

projekt  
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➢ pozná rozdíly mezi stromy a keři  

 

➢ rozliší listnaté a jehličnaté stromy  

 

➢ pozná nejběžnější volně žijící 

zvířata  

 

 

➢ dokáže popsat jednotlivé počasí  

 

➢ ví, jak třídit odpad, zná druhy 

odpadu  

 

➢ zná základní zásady pobytu v 

přírodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uplatňuje hygienické návyky, 

sebeobslužné dovednosti a zásady 

zdravé výživy  

 

 

➢ dokáže si chránit své zdraví  

 

➢ dokáže sdělit a popsat své 

zdravotní obtíže  

 

 

➢ ví, na koho se obrátit o pomoc  

 

➢ zvládne ošetření drobného 

poranění  

 

 

Rozmanitost přírody: 

 

➢ stromy a keře, 

ovocné, okrasné, 

listnaté, jehličnaté, 

les  

➢ volně žijící zvířata: 

zajíc, ježek, srnka, 

myš… 

ptáci a hmyz: kos, 

vlaštovka, holub, 

motýl, včela, 

moucha… 

plazi: zmije, …  

ryby: kapr, štika…  

➢ chov domácích a 

zemědělských 

zvířat: pes, kočka, 

kráva, kůň, koza, 

atd.  

➢ pozorování počasí - 

sníh, led, zima, 

mráz  

➢ ochrana přírody, 

chování v přírodě; 

péče o životní 

prostředí, vhodné 

chování v přírodě, 

nepovolené skládky, 

druhy odpadu, 

třídění odpadu  

 

Člověk a jeho zdraví: 

 

➢ prohlubování 

poznatků o lidském 

těle  

➢ osobní hygiena  

➢ naše smysly a jejich 

ochrana  

➢ péče o zuby, nehty, 

vlasy, úprava 

zevnějšku  

➢ zdraví a nemoc, 

lékař, zdravotní 

středisko, lékárna, 

nemocnice, chování 

u lékaře  

➢ prevence 

onemocnění, 

ošetření drobného 

poranění  

➢ ochrana sebe a 

svého těla před 

obtěžováním a 

zneužíváním  

➢ preventivní chování 

– zneužívání 

nebezpečných látek  

 

 



 122  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ sdělí poznatky a zážitky z výletů 

a vlastních cest  

 

➢ zná kulturní a historické 

zajímavosti v okolí  

 

 

➢ projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků 

 

➢ pojmenuje nejběžnější pracovní 

činnosti  

 

➢ rozpozná ve svém okolí 

nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých  

 

 

➢ ví, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení  

 

 

 

 

 

 

 

➢ pozná, kolik je hodin (celé a 

hodiny, pokus o určování 

přesnějšího času)  

 

 

➢ pozná jednotlivé měsíce  

 

➢ rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti (včera, 

dnes, zítra)  

 

 

➢ porovná rozdíly mezi současným 

způsobem života a života v 

minulosti podle obrázků  

 

➢ seznamuje se s významnými 

událostmi a pověstmi, které se 

vztahují k regionu nebo kraji  

 

➢ zná tradiční lidové zvyky  

 

 

Místo, kde žijeme: 

 

➢ kulturní a historické 

zajímavosti v 

nejbližším okolí  

➢ město, význačná 

místa a instituce ve 

městě a jejím okolí  

 

Lidé kolem nás: 

 

➢ mezilidské vztahy; 

základní pravidla 

společenského 

chování  

➢ pracovní činnosti  

➢ osobní bezpečí, 

nebezpečí ohrožení 

sociálně 

patologickými jevy 

a jejich prevence  

➢ situace hromadného 

ohrožení, chování 

při požáru, při 

vyhlášení poplachu, 

při dopravní 

nehodě; důležitá 

telefonní čísla  

 

Lidé a čas: 

 

➢ orientace v čase, 

určování času 

➢ jednotlivé měsíce  

➢ rozvržení denních 

činností  

➢ naše země v 

dávných dobách, 

způsob života v 

pravěku  

➢ současnost a 

minulost v našem 

životě (rozdíly ve 

způsobu života)  

➢ významné 

historické objekty v 

regionu a ČR  

➢ regionální pověsti  

➢ tradiční lidové 

svátky  

 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností 

poznávání  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

schopnosti-dovednosti k 

řešení problémů  

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí- zajišťování 

ochrany životního 

prostředí, atd.  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí. 

- Ekosystémy- význam 

- Základní podmínky 

života- význam ochrany 

životního prostředí, 

voda, vzduch, atd. 

 

MV  

- Lidské vztahy  

- Etnický původ  

 

 

MPV. 

 

TV – poznávací  

vycházky 

 

ŘV – komunikace, 

básničky s přírodní  

tematikou 

 

HV – lidové písně  

 

VV- náměty z přírody 

 

ČSP – práce s přírodním 

materiálem 

 

M – časové údaje 

 

I – využití výukových 

programů 

 

Návštěva zámku a muzea 

  

Nácvik sociálních 

dovedností – hra „ Co 

kdyby/s ….“ 

 

Vánoční a  

velikonoční výstava 

  

Kalendář přírody  

-klíčení rostlin 

 

TV, VV a PV- viz 

projekt  
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➢ pozná rozdíly mezi stromy a keři  

 

➢ popíše přírodu a její změny v 

jednotlivých ročních obdobích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uplatňuje hygienické návyky, 

sebeobslužné dovednosti a zásady 

zdravé výživy  

 

Rozmanitost přírody: 

 

➢ příroda v ročních 

obdobích, znaky 

ročních období, 

chování živočichů 

 

příroda na jaře:  

➢ práce na zahradě a 

na poli, stromy, 

keře, květiny na jaře 

(např. lípa, bříza, 

ovocné stromy, 

sněženka, bledule, 

narcis, šípek)  

➢ zvířata, ptáci a 

jejich mláďata  

➢ pěstování rostlin- 

ovocné stromy, 

keře, pěstování 

zeleniny a brambor, 

obilí  

příroda v létě:  

➢ změny v přírodě, 

les, lesní plody, 

houby jedlé a 

jedovaté  

➢ sběr léčivých bylin  

➢ chování v přírodě,  

➢ ochrana přírody  

➢ bezpečnost při 

hrách v přírodě a při 

koupání  

příroda na podzim:  

➢ charakteristické 

znaky podzimu - 

změny počasí, odlet 

ptactva, sklizeň 

ovoce, zeleniny a 

zemědělských 

plodin  

příroda v zimě:  

➢ pozorování počasí  

➢ příroda v zimě, 

listnaté a jehličnaté 

stromy  

➢ volně žijící zvířata v 

zimě, péče o ptáky  

➢ zimní spánek 

některých zvířat  

➢ hrajeme si na sněhu, 

bezpečnost při 

zimních sportech  

 

Člověk a jeho zdraví: 

 

➢ péče o zdraví, 

zdravá výživa, 

denní režim, zdravá 

strava a pitný režim  
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ sdělí poznatky a zážitky z výletů 

a vlastních cest  

 

➢ zná kulturní a historické 

zajímavosti v okolí  

 

 

➢ projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků 

 

➢ pojmenuje nejběžnější pracovní 

činnosti 

 

➢ rozpozná ve svém okolí 

nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých  

 

 

➢ ví, kde hledat pomoc v případě 

ohrožení  

 

 

 

 

 

 

 

➢ pozná, kolik je hodin (celé a 

hodiny, pokus o určování 

přesnějšího času)  

 

➢ pozná jednotlivé měsíce  

 

➢ rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti (včera, 

dnes, zítra)  

 

➢ porovná rozdíly mezi současným 

způsobem života a života v 

minulosti podle obrázků  

 

 

➢ seznamuje se s významnými 

událostmi a pověstmi, které se 

vztahují k regionu nebo kraji  

 

➢ popíše tradiční lidové zvyky  

 

 

 

Místo, kde žijeme: 

 

➢ kulturní a historické 

zajímavosti v 

nejbližším okolí  

➢ město, význačná 

místa a instituce ve 

městě a jejím okolí  

 

Lidé kolem nás: 

 

➢ mezilidské vztahy; 

základní pravidla 

společenského 

chování  

➢ pracovní činnosti  

➢ osobní bezpečí, 

nebezpečí ohrožení 

sociálně 

patologickými jevy 

a jejich prevence  

➢ situace hromadného 

ohrožení, chování 

při požáru, při 

vyhlášení poplachu, 

při dopravní 

nehodě; důležitá 

telefonní čísla  

 

Lidé a čas: 

 

➢ orientace v čase, 

určování času 

➢ jednotlivé měsíce  

➢ rozvržení denních 

činností  

➢ naše země v 

dávných dobách, 

způsob života v 

pravěku  

➢ současnost a 

minulost v našem 

životě (rozdíly ve 

způsobu života)  

➢ významné 

historické objekty v 

regionu a ČR  

➢ regionální pověsti  

➢ tradiční lidové 

svátky  

 

 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností 

poznávání  

- Morální rozvoj- řešení 

problémů a rozhodovací 

schopnosti-dovednosti k 

řešení problémů 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí- zajišťování 

ochrany životního 

prostředí, prostředí a 

zdraví, atd.  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí- odpady a 

hospodaření s odpady, 

ochrana přírody, atd.  

- Ekosystémy- význam  

-Základní podmínky 

života- význam ochrany 

životního prostředí 

 

MV  

- Lidské vztahy  

- Etnický původ  

 

 

MPV. 

 

TV – poznávací  

vycházky 

 

ŘV – komunikace, 

básničky s přírodní  

tematikou 

 

HV – lidové písně  

 

VV- náměty z přírody 

 

ČSP – práce s přírodním 

materiálem 

 

M – časové údaje 

 

I – využití výukových 

programů 

 

Co mě baví (rozhovor, 

kresba, ukázky vlastních 

prací)  

  

Nácvik sociálních 

dovedností – hra „ Co 

kdyby/s ….“ 

 

Vánoční a  

velikonoční výstava 

  

Kalendář přírody 

 

TV, VV a PV- viz 

projekt  
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➢ pozná rozdíly mezi stromy a keři  

 

➢ popíše přírodu a její změny v 

jednotlivých ročních obdobích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ví, jak třídit odpad, zná druhy 

odpadu  

 

➢ ví, jaké jsou základní zásady 

pobytu v přírodě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uplatňuje hygienické návyky, 

sebeobslužné dovednosti a zásady 

zdravé výživy  

 

Rozmanitost přírody: 

 

➢ příroda v ročních 

obdobích, znaky 

ročních období, 

chování živočichů 

 

příroda na jaře:  

➢ práce na zahradě a 

na poli, stromy, 

keře, květiny na jaře 

(např. lípa, bříza, 

ovocné stromy, 

sněženka, bledule, 

narcis, šípek)  

➢ zvířata, ptáci a 

jejich mláďata  

příroda v létě:  

➢ změny v přírodě, 

les, lesní plody, 

houby jedlé a 

jedovaté  

➢ sběr léčivých bylin  

➢ chování v přírodě,  

➢ ochrana přírody  

➢ bezpečnost při 

hrách v přírodě a při 

koupání  

příroda na podzim:  

➢ charakteristické 

znaky podzimu - 

změny počasí, odlet 

ptactva, sklizeň 

ovoce, zeleniny a 

zemědělských 

plodin  

příroda v zimě:  

➢ pozorování počasí- 

sníh, led, zima, 

mráz  

➢ příroda v zimě, 

listnaté a jehličnaté 

stromy  

➢ volně žijící zvířata v 

zimě, péče o ptáky  

➢ zimní spánek 

některých zvířat  

➢ hrajeme si na sněhu, 

bezpečnost při 

zimních sportech  

➢ ochrana přírody, 

chování v přírodě; 

péče o životní 

prostředí, vhodné 

chování v přírodě, 

nepovolené skládky, 

druhy odpadu, 

třídění odpadu  

 

Člověk a jeho zdraví: 

 

➢ péče o zdraví, 

zdravá výživa, 

denní režim, zdravá 

strava a pitný režim  

➢ prohlubování 

poznatků o lidském 
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těle, osobní 

hygiena, naše 

smysly a jejich 

ochrana, péče o 

zuby, nehty, vlasy, 

úprava zevnějšku 
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7.5. Člověk a společnost 
 

 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má významnou roli v přípravě žáků na občanský 

život. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Utváří a rozvíjí 

osobnost žáků po stránce mravní, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského 

života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují sociální dovednosti a postoje 

důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je výchova k toleranci, respektování 

lidských práv, k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. 

Vzdělávací obor Člověk a společnost poskytuje žákům základní poznatky o vývoji 

lidstva, i vlastního národa, seznamuje je s nejvýznamnějšími osobnostmi a historickými 

událostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. 

Zaměřuje se na formování osobnosti žáků po stránce citové a volní a na rozvíjení 

kognitivních funkcí tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co 

nejúspěšnější. Žáci získávají základní vědomosti o podstatě a fungování společnosti, právech 

a povinnostech občanů. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a společnost zahrnuje tematické okruhy: 
 

➢ Historie našeho národa 
 

➢ Člověk ve společnosti 
 

➢ Poznatky o společnosti 
 

➢ Péče o občana 

 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země 

♦ poznávání postupné změny způsobu života lidí 

♦ poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí 

♦ zvládání přiměřeně náročných situací běžného života 
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♦ osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních 

mezilidských vztahů 

♦ vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti  

♦ úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

♦ rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých 

společenství 

♦ pochopení práv a povinností občanů, k rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho 

důsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129  

7.5.1. Člověk a společnost 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu je realizován v 7. - 10. ročníku základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 2 hodiny týdně 

Výuka probíhá převážně ve třídě formou moderních vyučovacích metod jako:projektové 

vyučování, skupinová práce, využití audiovizuální techniky, PC programy, internet, 

samostatné vyhledávání informací v různých zdrojích apod. Do výuky jsou zařazovány 

exkurze, besedy, kulturní a společenské akce podle aktuální nabídky v průběhu školního roku. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 
 

➢ umí s učebnicemi, 

pracovními sešity, učebními 

materiály a ostatními 

učebními pomůckami, které 

mu vhodně a podle 

individuálních schopností 

nabízí učitel  

➢ má základní poznatky o 

minulosti naší země a změn 

způsobu života lidí  

➢ zná historické a kulturní 

památky v nejbližším okolí 

 

➢ vede žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 

vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a 

zodpovědnosti  

➢ poskytuje dostatek informací, obrazového materiálu 

(atlasy, obrázkové knihy, popř. internet)  

➢ propojuje informace se skutečným životem  

➢ vede žáky k schopnosti učit se, k pochopení potřeby a 

významu vzdělání 
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k řešení problémů  

žák:  

➢ při řešení složitějších 

problémů dokáže požádat o 

radu a řídí se jí  

➢ přebírá důsledky při řešení 

problémů, rozlišuje a třídí 

problémy  

➢ aktivně se dokáže zapojit do 

výuky 

 

učitel: 

➢ směřuje žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 

přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 

uplatňuje mezipředmětové vztahy  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň žáků  

 

komunikativní  

žák:  

➢ svou myšlenku, svůj 

prožitek dokáže popsat 

srozumitelně  

➢ rozumí obsahu sdělení a 

přiměřeně na něj reaguje – 

chápe, mluví o daném textu, 

odpoví na otázky, dotazy  

➢ umí vyjádřit své názory, 

myšlenky a postoje  

➢  zná a dodržuje základní 

pravidla společenského 

chování a pravidla diskuse 

 

učitel: 

➢ poskytuje dostatek možností a zdrojů pro samostatné 

vyhledávání informací (encyklopedie, internet, 

časopisy) 

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému ap. 

sociální a personální 

žák: 

➢ umí respektovat druhé lidi – 

je ohleduplný, neubližuje 

druhým, je kamarádský  

➢ dokáže respektovat pravidla 

práce v týmu – dodržuje 

stanovená pravidla, přijme 

názor druhých  

 

učitel:  

➢ stanovuje jasná pravidla pro soužití ve škole – 

seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi  

➢ vytváří bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 

porozumění, klidu, přátelství a pochopení  

➢ vede žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 

citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě 

a kulturním a etickým hodnotám  
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➢ má respekt ke kulturním, 

náboženským a jiným 

odlišnostem lidí, skupin a 

různých společenství 

občanská  

žák:  

➢ chápe kulturní, náboženské 

a jiné odlišnosti lidí, skupin 

a různých společenství  

➢ má zájem o nejvýznamnější 

kulturní, historické a 

přírodní památky v okolí 

bydliště  

➢ uvědomuje si význam 

zdravého životního stylu  

➢ umí reagovat přiměřeně na 

pokyny dospělých při 

mimořádných situacích  

➢ dokáže aplikovat telefonní 

čísla 150,155,158, 112  

➢ chápe práva a povinnosti 

občanů, rozpozná 

protiprávní jednání a jeho 

důsledky 

 

učitel: 

➢ rozvíjí u žáků toleranci jiných kultur a etnik - 

porozumění a pochopení (tolerování) odlišného 

způsobu života a vytváří podmínky pro adaptaci žáků z 

jiných kulturních prostředí, národností a skupin 

(evropská integrace)  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v 

praktickém životě  

➢ vychová žáky k ohleduplnosti vůči starým, nemocným 

lidem  

➢ směřuje žáky k pochopení základních potřeb zdravého 

vývoje člověka  

➢ poskytuje dostatek informací 

pracovní  

žák:  

➢ dokáže zvolit vhodné 

pomůcky a zvolí správné 

řešení úkolu  

➢ vhodným způsobem dokáže 

nabídnout svoji pomoc 

 

učitel:  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce, hospodárnému 

využívání materiálu a správnému užívání svěřených 

nástrojů a prostředků 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST  
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ seznamuje se s rozdíly ve 

způsobu života pravěkých a 

současných lidí  

 

 

➢ má základní informace o 

otázkách rodinného života a 

rozlišuje postavení a role 

rodinných příslušníků  

 

➢ dokáže respektovat pravidla 

společenského soužití  

 

 

 

 

➢ rozezná symboly našeho státu a 

jeho hlavní představitele  

 

 

Historie našeho 

národa:  

 

➢ pravěk, život v 

pravěku (způsob 

života - strava, 

oblékání, bydlení)  

 

Člověk ve společnosti: 

 

➢ rodina, škola, 

funkce a struktura 

rodiny, odpovědnost 

rodičů za výchovu 

dětí  

➢ práva a povinnosti 

žáků, vztahy ve 

škole  

 

Poznatky o společnosti:  

➢ prezident republiky  

➢ státní občanství  

➢ státní symboly  

➢ státní orgány a 

instituce  

 

 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí (náš životní 

styl) 

 

MV  

- Etnický původ 

(odlišnost lidí)  

 

 

MPV. 

 

VZ-vztahy a soužití v 

rodině, v prostředí školy 

  

M-časové údaje 

 

I-využití výukových 

programů 

 

ČSP-výroba předmětu 

denní potřeby 

 

VV-užití různých 

tradičních i netradičních 

technik (téma-rodina, 

povolání, bydlení)  
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST  
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ má základní poznatky z období 

počátku českého státu  

 

➢ ví o význačných osobnostech 

našich dějin  

 

 

➢ používá vhodné způsoby chování 

a komunikace v různých 

situacích,rozlišuje projevy 

nepřiměřeného chování  

 

 

➢ dokáže respektovat pravidla 

společenského soužití  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ seznámení se základními právy a 

povinnostmi občanů  

 

➢ uvědomuje si rizika a důsledky 

protiprávního jednání  

 

Historie našeho 

národa:  

 

➢ první státní útvary 

na našem území  

➢ významné osobnosti 

našich dějin  

 

Člověk ve společnosti: 

➢ mezilidské vztahy 

ve společnosti, 

základní pravidla 

společenského 

chování, mezilidská 

komunikace  

➢ úcta k člověku, 

rovnoprávné 

postavení žen a 

mužů, rovnocennost 

a rovnoprávnpost 

národnostních 

menšin  

➢ práva a povinnosti 

žáků, vztahy ve 

škole  

➢ obec, region, kraj, 

zajímavosti a 

významné osobnosti 

obce, regionu, kraje  

➢ přírodní zajímavá 

místa, kulturní 

památky  

➢ národní zvyky a 

obyčeje, regionální 

pověsti  

➢ naše 

vlast,významné 

události a osobnosti, 

které proslavily naši 

vlast; státní svátky  

 

Poznatky o společnosti:  

➢ lidská práva, 

základní lidská 

práva  

➢ práva dítěte a jejich 

ochrana, rodinné 

právo  

➢ týrané dítě, 

zneužívané dítě  

➢ šikana  

➢ diskriminace 

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-  

mezilidské vztahy (péče 

o dobré vztahy) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí (naše obec) 

 

MV  

- Etnický původ 

(vzájemná rovnost) 

 

 

 

MPV. 

 

VZ-bezpečné chování, 

komunikace s vrstevníky  

a neznámými lidmi 

 

ČP-přírodní zvláštnosti a 

kulturní zajímavosti 

regionu 

 

M-časové údaje 

 

I-využití výukových 

programů 

 

TV-komunikační 

dovednosti, sportovní 

chování, bezpečnost, 

dodržování pravidel 

 

VV-užití různých 

tradičních a netradičních 

technik (téma-člověk a 

příroda) 
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST  
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ pozná rozdíl ve způsobu života 

pravěkých a současných lidí  

 

➢ má základní poznatky z období 

počátku českého státu  

 

 

➢ má představu o významných 

historických událostech v naší 

zemi  

 

➢ ví o význačných osobnostech 

našich dějin  

 

 

 

 

 

 

 

➢ má základní informace o 

otázkách rodinného života a 

rozlišuje postavení a role 

rodinných příslušníků  

 

➢ dodržuje pravidla společenského 

soužití  

 

➢ rozezná hodnoty přátelství a 

vztahů mezi lidmi a je ohleduplný 

ke starým, nemocným a 

postiženým spoluobčanům 

 

 

➢ toleruje názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti  

 

➢ ví o nebezpečí rasismu a 

projevech vandalismu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie našeho 

národa:  

 

➢ pravěk, život v 

pravěku  

➢ první státní útvary 

na našem území  

➢ světové války, jejich 

důsledky; vznik 

samostatné ĆR  

➢ vznik 

československého 

státu, první 

prezident T. G. 

Masaryk  

➢ vznik České 

republiky; vstup ČR 

do EU  

➢ významné osobnosti 

našich dějin  

 

Člověk ve společnosti: 

 

➢ rodina, škola, 

funkce a struktura 

rodiny, odpovědnost 

rodičů za výchovu 

dětí  

➢ práva a povinnosti 

žáků, vztahy ve 

škole  

➢ obec, region, kraj, 

zajímavosti a 

významné osobnosti 

obce, regionu, kraje  

➢ přírodní zajímavá 

místa, kulturní 

památky  

➢ národní zvyky a 

obyčeje, regionální 

pověsti  

➢ naše vlast, 

významné události a 

osobnosti, které 

proslavily naši 

vlast; státní svátky  

➢ mezilidské vztahy 

ve společnosti, 

základní pravidla 

společenského 

chování; mezilidská 

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-  

poznávací schopnosti 

(vzájemné poznávání ve 

skupině) 

 

MV  

- Etnický původ 

(vzájemná rovnost mezi 

lidmi, různé způsoby 

života) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí (životní styl)  

 

 

 

MPV. 

 

VZ-preventivní a 

lékařská péče, formy a 

projevy násilí, bezpečné 

chování, ochrana zdraví 

  

M-manipulace s penězi 

  

I-využití výukových 

programů 

 

TV-sportovní hry, 

soutěže, relaxace 

 

VV-užití různých 

tradičních a netradičních 

technik (téma-příroda, 

životní prostředí)  
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➢ rozezná symboly státu a jeho 

hlavní představitele  

 

 

➢ seznamuje se se základními právy 

a povinnostmi občanů  

 

➢ uvědomuje si rizika a důsledky 

protiprávního jednání  

 

➢ seznamuje se s právy občanů v 

rámci EU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže vyřizovat své osobní 

záležitosti, v případě potřeby 

požádat o radu  

 

 

➢ ví o možnostech sociální péče o 

potřebné občany  

 

 

 

➢ využívá, v případě potřeby, 

služeb pomáhajících organizací  

 

➢ rozezná nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy  

 

 

➢ má osvojeny nezbytné dovednosti 

potřebné k ochraně osob za 

mimořádných událostí  

 

komunikace  

➢ úcta k člověku; 

rovnoprávné 

postavení žen a 

mužů  

➢ rovnocennost a 

rovnoprávnost 

národnostních 

menšin 

 

Poznatky o společnosti:  

 

➢ prezident republiky; 

státní orgány a 

instituce; státní 

občanství; státní 

symboly  

➢ lidská práva, 

základní lidská 

práva, práva dítěte a 

jejich ochrana, 

rodinné právo; 

týrané dítě, 

zneužívané dítě; 

šikana; diskriminace  

➢ člověk a právo, 

práva a povinnosti 

občana; policie, 

soudy;právní 

dokumenty občana; 

druhy a postihy 

protiprávního 

jednání; trestná 

činnost mládeže  

➢ evropská integrace; 

postavení ČR v 

rámci EU  

 

Péče o občana:  

 

➢ vzdělávání v ČR, 

právo na vzdělání, 

význam vzdělání, 

příprava na profesní 

uplatnění  

➢ pracovní uplatnění, 

kvalifikace, 

rekvalifikace; 

odměna za práci; 

nezaměstnanost, 

pracovní úřady; 

finanční podpora v 

nezaměstnanosti  

➢ peníze a jejich 

funkce; hospodaření 

s penězi  

➢ člověk a volný čas, 

kultura, sport, 

volnočasové 

aktivity, nevhodné 

využívání volného 

času; ohrožení 

volného času 

sociálně 

patologickými jevy; 

nebezpečí drog  

➢ zdravotní a sociální 
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péče, systém 

zdravotní péče; 

zdravotní a sociální 

pojištění;sociální 

zabezpečení; orgány 

a instituce zdravotní 

a sociální péče; 

pomáhající 

organizace 
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ČLOVĚK A SPOLEČNOST  
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ pozná rozdíl ve způsobu života 

pravěkých a současných lidí  

 

➢ má základní poznatky z období 

počátku českého státu  

 

 

➢ má představu o významných 

historických událostech v naší 

zemi  

 

➢ ví o význačných osobnostech 

našich dějin  

 

 

 

 

 

 

 

➢ má základní informace o 

otázkách rodinného života a 

rozlišuje postavení a role 

rodinných příslušníků  

 

➢ dodržuje pravidla společenského 

soužití  

 

➢ rozezná hodnoty přátelství a 

vztahů mezi lidmi a je ohleduplný 

ke starým, nemocným a 

postiženým spoluobčanům 

 

 

➢ toleruje názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti  

 

➢ ví o nebezpečí rasismu a 

projevech vandalismu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování a 

prohlubování učiva 2. 

stupně  

 

Historie našeho 

národa:  

➢ pravěk, život v 

pravěku  

➢ první státní útvary 

na našem území  

➢ světové války, jejich 

důsledky; vznik 

samostatné ĆR  

➢ vznik 

československého 

státu, první 

prezident T. G. 

Masaryk  

➢ vznik České 

republiky; vstup ČR 

do EU  

➢ významné osobnosti 

našich dějin  

 

Člověk ve společnosti: 

 

➢ rodina, škola, 

funkce a struktura 

rodiny, odpovědnost 

rodičů za výchovu 

dětí  

➢ práva a povinnosti 

žáků, vztahy ve 

škole  

➢ obec, region, kraj, 

zajímavosti a 

významné osobnosti 

obce, regionu, kraje  

➢ přírodní zajímavá 

místa, kulturní 

památky  

➢ národní zvyky a 

obyčeje, regionální 

pověsti  

➢ naše vlast, 

významné události a 

osobnosti,které 

proslavily naši 

vlast;státní svátky  

➢ mezilidské vztahy 

ve společnosti, 

základní pravidla 

 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-  

poznávací schopnosti 

(vzájemné poznávání ve 

skupině) 

 

MV  

- Etnický původ 

(vzájemná rovnost mezi 

lidmi, různé způsoby 

života) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí (životní styl)  

 

 

 

MPV. 

 

VZ-preventivní a 

lékařská péče, formy a 

projevy násilí, bezpečné 

chování, ochrana zdraví 

  

M-manipulace s penězi 

  

I-využití výukových 

programů 

 

TV-sportovní hry, 

soutěže, relaxace 

 

VV-užití různých 

tradičních a netradičních 

technik (téma-příroda, 

životní prostředí)  
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➢ rozezná symboly státu a jeho 

hlavní představitele  

 

 

 

➢ seznamuje se se základními právy 

a povinnostmi občanů  

 

➢ uvědomuje si rizika a důsledky 

protiprávního jednání  

 

➢ seznamuje se s právy občanů v 

rámci EU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže vyřizovat své osobní 

záležitosti, v případě potřeby 

požádat o radu  

 

 

➢ ví o možnostech sociální péče o 

potřebné občany  

 

 

 

➢ využívá, v případě potřeby, 

služeb pomáhajících organizací  

 

➢ rozezná nebezpečí ohrožení 

sociálně patologickými jevy  

 

 

➢ má osvojeny nezbytné dovednosti 

potřebné k ochraně osob za 

mimořádných událostí  

 

společenského 

chování; mezilidská 

komunikace  

➢ úcta k člověku; 

rovnoprávné 

postavení žen a 

mužů  

➢ rovnocennost a 

rovnoprávnost 

národnostních 

menšin 

 

Poznatky o společnosti:  

 

➢ prezident republiky; 

státní orgány a 

instituce; státní 

občanství; státní 

symboly  

➢ lidská práva, 

základní lidská 

práva,práva dítěte a 

jejich ochrana, 

rodinné právo; 

týrané dítě, 

zneužívané dítě; 

šikana; diskriminace  

➢ člověk a 

právo,práva a 

povinnosti občana; 

policie, 

soudy;právní 

dokumenty občana; 

druhy a postihy 

protiprávního 

jednání; trestná 

činnost mládeže  

➢ evropská integrace; 

postavení ČR v 

rámci EU  

 

Péče o občana:  

 

➢ vzdělávání v ČR, 

právo na vzdělání, 

význam vzdělání, 

příprava na profesní 

uplatnění  

➢ pracovní uplatnění, 

kvalifikace, 

rekvalifikace; 

odměna za práci; 

nezaměstnanost, 

pracovní úřady; 

finanční podpora v 

nezaměstnanosti  

➢ peníze a jejich 

funkce; hospodaření 

s penězi  

➢ člověk a volný čas, 

kultura, sport, 

volnočasové 

aktivity,nevhodné 

využívání volného 

času; ohrožení 

volného času 

sociálně 
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patologickými jevy; 

nebezpečí drog  

➢ zdravotní a sociální 

péče, systém 

zdravotní péče; 

zdravotní a sociální 

pojištění; sociální 

zabezpečení; orgány 

a instituce zdravotní 

a sociální péče; 

pomáhající 

organizace 
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7.6. Člověk a příroda 
 

 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 

která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni základního vzdělávání a kooperuje s ostatními 

vzdělávacími oblastmi. Dává žákům příležitost seznámit se s přírodou jako systémem, jehož 

součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základní 

poznatky o přírodních zákonitostech, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se 

s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních 

zdrojích. Žáci se učí využívat získané základní přírodovědné znalosti k ochraně přírody. 

Vzdělávací obor Člověk a příroda zahrnuje základní fyzikální, chemické, přírodovědné a 

zeměpisné poznatky a dovednosti. Charakter výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět 

procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi, poznávat 

přírodní podmínky nejen ve svém nejbližším okolí a na území ČR, ale i v Evropě. Vychází z 

osobních poznání žáků a jejich zkušeností. 

 
 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 
 

♦ rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi 
 

♦ seznámení s příčinami přírodních jevů 
 

♦ vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou 
 

♦ podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí 
 

♦ získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály 
 

♦ získání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru 
 

♦ utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí 
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7.6.1. Člověk a příroda 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu je realizován v 7. -10. ročníku základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 3 hodiny týdně 

Výuka probíhá převážně ve třídě formou moderních vyučovacích metod jako:projektové 

vyučování, skupinová práce, využití audiovizuální techniky, PC programy, internet, 

samostatné vyhledávání informací v různých zdrojích apod. Dále využíváme k různým 

pozorováním a pokusům školního dvora, sadu, luk a polí s protékajícím potokem a nedaleký 

les. Do výuky jsou zařazovány exkurze, besedy, kulturní a společenské akce podle aktuální 

nabídky v průběhu školního roku. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ je schopen vyhledat 

informace, dle zadaných 

kritérií je roztřídit  

➢ umí pracovat s učebními 

materiály a pomůckami  

➢ chápe příčiny přírodních 

jevů  

➢ umí popsat děj, vysvětlit 

jednoduchý pracovní postup  

➢ rozpozná vlastní pokroky  

 

➢ učí žáky aktivně vyhledávat a třídit informace z 

různých zdrojů a s informacemi pracovat  

➢ vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání 

získaných výsledků  

➢ podněcuje žáky k tvořivému myšlení a logickému 

uvažování  

➢ rozvíjí u žáků schopnost interpretovat výsledky své 

práce  

➢ upozorňuje žáky na konkrétní využití vědomostí a 

dovedností v životě  
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➢ pracuje individuálně i ve 

skupině  

➢ chápe vztahy a souvislosti 

mezi činnostmi lidí, 

životním prostředím a 

přírodou  

➢ má praktické zkušenosti 

přírodními i umělými 

látkami a materiály  

➢ má elementární povědomí o 

existenci různých zemí, o 

planetě Zemi, o vesmíru 

➢ posuzuje žáky na základě individuálního pokroku a 

zlepšení  

➢ podporuje u žáků samostatnost, ale zároveň i 

schopnost spolupracovat v týmu  

➢ zajišťuje dostatek přiměřených informací a učebních 

podnětů, pomáháme žákům se v nich orientovat 

k řešení problémů  

žák:  

➢ rozpozná problémovou 

situaci ve škole i mimo ni  

➢ dokáže běžné životní 

situace a překážky řešit  

➢ ví, na koho se obrátit v 

případě neschopnosti řešit 

problém  

➢ osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných 

problémových situací  

➢ uvědomuje si zodpovědnost 

za svoje rozhodnutí  

➢ je schopen přijímat 

důsledky svých činů 

 

učitel: 

➢ učí žáky identifikovat a následně řešit problémy či 

krizové situace  

➢ zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů  

➢ směřuje žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 

přírodních, společenských a dalších jevů a dějů 

(uplatňujeme mezipředmětové vztahy)  

➢ vede žáky k ověřování správnosti řešení problému  

➢ vede žáky k sebereflexi a kritickému zhodnocení svých 

skutků  

 

komunikativní  

žák:  

➢ dokáže pojmenovat 

pozorované skutečnosti v 

rodině, přírodě, ve škole, v 

 

učitel: 

➢ rozvíjí u žáků dovednost správně a výstižně formulovat 

své názory na lidskou společnost, přírodní jevy, 

historické události  
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obci  

➢ dokáže vyjádřit a obhájit 

vhodnou formou svoje 

názory a postoje  

➢ využívá pro komunikaci 

běžné komunikační a 

informační prostředky  

➢ rozšiřuje své komunikační 

schopnosti při kolektivní 

práci  

➢ umí se vyjádřit 

srozumitelně v ústním 

projevu 

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastních 

myšlenek, poznatků a dojmů  

➢ podporuje u žáků kladení otázek k danému tématu, učí 

je vhodně diskutovat  

➢ vede žáky k používání správné terminologie v rámci 

probíraných témat  

➢ učí žáky vzájemně si sdělovat své pocity  

➢ vede žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

sociální a personální 

žák: 

➢ jedná na základě společně 

vytvořených a přijatých 

nebo obecně platných 

pravidel soužití  

➢ jeho chování je kulturní a 

tolerantní  

➢ respektuje názory a 

zkušenosti druhých  

➢ dovede pracovat v týmu, 

přijímá jeho pravidla, podílí 

se na pozitivní atmosféře v 

kolektivu  

➢ je vnímavý k potřebám 

ostatních lidí 

 

učitel:  

➢ dbá na dodržování stanovených pravidel chování ve 

škole i mimo ni  

➢ vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a 

jejich kulturám, učí je žít společně s ostatními lidmi  

➢ rozvíjí schopnost žáků respektovat práci a úspěchy 

druhých  

➢ pěstuje u žáků schopnost spolupráce a vzájemné 

pomoci, zadává úkoly, na kterých mohou žáci pracovat 

společně  

➢ pěstuje v žácích ochotu pomáhat mladším a slabším 

spolužákům  

➢ rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k ostatním lidem  

 

občanská  

žák:  

➢ zná svoje základní práva a 

povinnosti, dodržuje a 

 

učitel: 

➢ připravuje žáky k tomu, aby uplatňovali svá práva a 

naplňovali své povinnosti  



 144  

respektuje dohodnutá 

pravidla  

➢ zná a respektuje základní 

společenské normy a 

uvědomuje si následky 

možného rizikového 

chování  

➢ dokáže pomoci spolužákovi 

(dle svých možností a 

schopností)  

➢ osvojuje si poznatky o 

zdravém životním stylu  

➢ podílí se dle svých možností 

a schopností na ochraně 

životního prostředí  

➢ upevňuje si správné chování 

a jednání v různých 

situacích ohrožení zdraví a 

bezpečnosti vlastní i 

druhých 

➢ učí žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a 

negativní projevy chování  

➢ vede žáky k intoleranci projevů rasismu a xenofobie  

➢ posiluje v žácích ochotu pomoci druhým  

➢ směruje žáky k aktivní péči o životní prostředí  

➢ předkládá žákům informace o zdravém životním stylu 

bez závislostí (tabák, alkohol, drogy), seznamuje je s 

důsledky zneužívání všech návykových látek  

➢ učí žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní 

a sociální zdraví  

➢ upozorňuje žáky na možnost vzniku krizových situací, 

provádí nácvik k jejich zvládání 

pracovní  

žák:  

➢ umí pozorovat, 

manipulovat, má osvojeny 

základní pracovní návyky  

➢ umí správně využívat 

pomůcky, vybavení, 

techniku  

➢ udržuje v čistotě a pořádku 

své věci a pracovní místo  

➢ pracuje podle daného 

pracovního postupu či 

návodu  

 

učitel:  

➢ vede žáky k osvojování základních pracovních návyků 

a dovedností  

➢ poskytuje žákům prostor k poznání a posouzení 

vlastních možností a schopností  

➢ vede žáky ke správné organizaci práce a k organizaci 

práce ve skupinách  

➢ učím žáky hodnotit výsledky práce své i ostatních  

➢ různým způsobem prezentuje práce žáků (výstavy, 

soutěže, projekty)  

➢ důsledně dbá na dodržování pravidel a zásad 

bezpečnosti a hygieny práce 
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➢ umí uplatnit osvojené 

dovednosti a postupy při 

práci ve skupině  

➢ pozná a rozlišuje symboly 

označující nebezpečí  

➢ zná a dodržuje zásady 

bezpečnosti práce, ochrany 

zdraví a hygieny při práci 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ seznamuje se s pohyby planety 

Země a jejich důsledky-střídání 

dne a noci  

 

➢ rozezná roční období  

 

 

 

➢ rozlišuje druhy vody - pitná, 

užitková, odpadní  

 

➢ ví o kyslíku jako složce vzduchu 

a jeho nezbytnosti pro život 

člověka, zvířat i rostlin  

 

 

 

 

 

 

➢ získá základní vědomosti o dění v 

přírodě během ročních období  

 

➢ ví o způsobu péče o zvířata 

během roku  

 

➢ rozezná vybrané zástupce 

živočichů  

 

➢ dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ orientuje se na mapě podle barev, 

 

Základní poznatky z 

fyziky: 

 

➢ pohyb Země kolem 

své osy a kolem 

Slunce  

➢ roční období a jejich 

charakteristické 

znaky  

 

Základní poznatky z 

chemie: 

 

➢ voda  

➢ voda v přírodě 

(vodní zdroje -

důležitost  pro 

krajinnou ekologii)  

➢ pitná a užitková 

voda, odpadní vody  

➢ čistota vody  

➢ vzduch, kyslík jako 

jedna ze složek 

vzduchu  

➢ čistota ovzduší, 

smog  

 

Základní poznatky z 

přírodopisu: 

 

➢ roční období,dění v 

přírodě  

➢ rozšíření, význam a 

ochrana živočichů  

➢ hospodářsky 

významné druhy  

➢ kriticky ohrožené 

druhy  

➢ významní zástupci 

vybraných skupin 

živočichů podle 

životního prostředí 

(voda, vzduch, 

země)  

➢ bezpečné chování v 

přírodě  

➢ praktické poznávání 

přírody  

 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání 

 

EV  

- Ekosystémy (vodní 

zdroje-důležitost pro 

krajinnou ekologii)  

- Základní podmínky 

života (způsoby a 

důvody ochrany 

biologických druhů)  

 

 

MPV. 

 

ČS-kulturní památky, 

zvyky a obyčeje, 

regionální pověsti 

  

M-jednotky času 

  

I-výukové programy, 

vyhledávání informací na 

internetu 

 

TV-turistika, turistické 

značky, chování v 

přírodě  
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rozliší vodstvo, horstvo, nížiny  

 

➢ ví o přírodních zvlášnostech a 

kulturních zajímavostech svého 

regionu  

 

➢ uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pobytu a pohybu ve 

volné přírodě  

 

Základní poznatky ze 

zeměpisu: 

 

➢ mapa, orientace na 

mapě podle barev  

➢ světadíly, moře, 

oceány  

➢ místní region, 

zeměpisná poloha  

➢ přírodní a kulturní 

zvláštnosti regionu  

➢ praktické poznávání 

přírody  

➢ bezpečný pobyt v 

přírodě  

➢ zásady ochrany 

přírody a životního 

prostředí 
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ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ pozná, zda je těleso v klidu či 

pohybu vůči jinému tělesu  

 

➢ rozpozná jednotlivá skupenství  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ rozlišuje základní vlastnosti látek, 

látky rozpustné, nerozpustné  

 

 

 

 

➢ ví o znečišťování vod a vzduchu 

ve svém nejbližším okolí-

továrny, auta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ví o významu hospodářsky 

důležitých rostlin a jejich 

pěstování  

 

 

➢ pozná vybrané zástupce rostlin  

 

 

 

 

 

 

➢ pozná jednotlivé části lidského 

těla a umí je pojmenovat, ví o 

 

Základní poznatky z 

fyziky: 

 

➢ pohyby těles, pohyb 

a klid těles  

➢ jednoduché stroje a 

jejich užití v praxi  

➢ základní fyzikální 

vlastnosti látek  

➢ přeměny 

skupenství, tání a 

tuhnutí  

➢ teplota varu 

kapaliny  

 

Základní poznatky z 

chemie: 

 

➢ vlastnosti látek, 

hustota, rozpustnost  

➢ vliv teploty a 

míchání na rychlost 

rozpouštění pevné 

látky  

➢ paliva ropa,uhlí, 

zemní plyn  

➢ příklady využití a 

možnosti 

znečičštění 

životního prostředí  

 

Základní poznatky z 

přírody: 

 

➢ význam rostlin a 

jejich ochrana 

(půda-zdroj výživy, 

možné ohrožení 

půdy)  

➢ využití hospodářsky 

významných rostlin  

➢ poznávání běžných 

druhů a vybraných 

zástupců rostlin  

➢ stavba, tvar a 

funkce rostlin  

➢ význam 

jednotlivých částí 

těla vyšších rostlin-

kořen, stonek, list, 

květ,semeno, plod  

 

 

OSV  

- osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání 

 

MV  

- Etnický původ (různé 

způsoby života) 

 

EV  

- Ekosystémy (kulturní 

krajina-ovlivnění přírody 

v průběhu vzniku 

civilizace až po dnešek)  

- Základní podmínky 

života (půda-zdroj 

výživy, ohrožení půdy)  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (význam  

ochrany přírody) 

 

 

 

MPV. 

 

ČS-obec,region, kraj 

(zajímavosti a osobnosti 

obce) 

 

VZ-vliv životních 

podmínek a způsobu 

stravování na zdraví 

 

I-výukové programy, 

vyhledávání informací na 

internetu 

 

ČSP-praktická práce s 

potravinami (vlastnosti 

látek-hustota, 

rozpustnost)  
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základních životních funkcích  

 

 

 

 

➢ dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody  

 

 

 

➢ ví, jak chránit přírodu na úrovni 

jedince  

 

 

 

➢ dokáže najít na mapě zeměpisnou 

polohu ČR a její sousední státy, 

ví co jsou státní hranice  

 

 

 

 

 

➢ vyhledá na mapě ČR kraj podle 

bydliště nebo místa školy  

 

 

 

➢ ví o přírodních zvláštnostech a 

kulturních zajímavostech svého 

regionu  

 

 

➢ uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 
 

➢ stavba a funkce 

jednotlivých částí 

lidského těla  

➢ praktické poznávání 

přírody  

➢ bezpečné chování v 

přírodě  

 

Základní poznatky ze 

zeměpisu: 

 

➢ zeměpisná poloha 

České republiky, 

členitost  

➢ sousední státy 

(různé způsoby 

života)  

➢ hranice České 

republiky  

➢ místní region 

(kulturní krajina-

ovlivnění přírody v 

průběhu vzniku 

civilizace až po 

dnešek)  

➢ přírodní a kulturní 

zajímavosti regionu  

➢ praktické poznávání 

přírody  

➢ bezpečný pobyt v 

přírodě  

➢ zásady ochrany 

přírody a životního 

prostředí  

➢ význam ochrany 

přírody  
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ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ dokáže poznat, zda je těleso v 

klidu či pohybu vůči jinému 

tělesu 

 

 

 

 

➢ rozezná zdroje světla  

 

 

 

 

 

➢ rozpozná jednotlivá skupenství  

 

 

 

➢ rozezná zdroje zvuku  

 

➢ ví o vlivu nadměrného hluku na 

životní prostředí a zdraví člověka 

 

➢ má informace o zdrojích 

elektrického proudu  

 

 

 

➢ rozpozná zdroje světla  

 

➢ ovládá zásady bezpečnosti při 

práci s elektrickými přístroji  

 

➢ seznamuje se s pohyby planety 

Země a jejich důsledky-střídání 

dne a noci, ročních období  

 

 

➢ rozlišuje základní vlastnosti 

látek-rozpustné, nerozpustné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní poznatky z 

fyziky: 

 

➢ základní fyzikální 

vlastnosti látek  

➢ pohyby těles, pohyb 

a klid těles  

➢ jednoduché stroje a 

jejich užití v praxi  

➢ druhy energie; 

elektrická energie; 

jaderná elektrárna; 

ochrana lidí před 

radioaktivním 

zářením  

➢ přeměny skupenství, 

tání a tuhnutí; 

teplota varu 

kapaliny  

➢ zdroje zvuku; 

ozvěna; hudební 

nástroje; škodlivost 

nadměrného hluku  

➢ elektrické 

spotřebiče, 

dodržování pravidel 

bezpečné práce s 

elektrickými 

přístroji  

➢ zdroje světla; 

využití zrcadel; 

praktické využití 

optických přístrojů  

➢ pohyb Země kolem 

své osy a kolem 

Slunce; měsíční fáze  

 

Základní poznatky z 

chemie:  

➢ vlastnosti látek 

hustota, rozpustnost  

➢ nebezpečné látky s 

přípravky, značení a 

užívání běžných 

chemikálií  

➢ zásady bezpečné 

práce s chemickými 

přípravky v běžném 

životě  

➢ mimořádné události, 

úniky nebezpečných 

 

 

 

OSV  

- Morální rozvoj-  

řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

EV  

- Ekosystémy (les v 

našem prostředí, význam 

lesa)  

- Základní podmínky 

života (energie a život, 

využívání energie)  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (druhy dopravy 

a ekologická zátěž)  

- Vztah člověka k 

prostředí (zajišťování 

ochrany životního 

prostředí) 

 

 

 

MPV. 

 

ČS-využívání volného 

času, ohrožení sociálně  

patologickými jevy 

 

VZ-ochrana zdraví, 

chování v situacích 

úrazu, dodržování 

pravidel 

 

M-jednotky času 

 

I-výukové programy, 

vyhledávání informací na 

internetu 

 

HV-hudební doprovody 

 

ČSP-bezpečné ovládání 

elektrických spotřebičů  
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➢ dokáže rozlišovat druhy vody-

pitná, užitková, odpadní  

 

 

 

➢ ví o kyslíku jako složce vzduchu 

a jeho nezbytnosti pro život 

člověka, zvířat i rostlin  

 

➢ ví o znečiťování vody a vzduchu 

ve svém nejbližším okolí-továrny 

auta  

 

 

 

 

➢ pozná, podle etikety, chemické 

výrobky používané v domácnosti 

a bezpečně s nimi pracuje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ má osvojeny základní vědomosti 

o léčivech a návykových látkách  

 

 

 

➢ získá základní vědomosti o dění v 

přírodě během ročních období  

 

➢ pozná vybrané zástupce rostlin a 

živočichů  

 

➢ ví o způsobu péče o rostliny a 

zvířata během roku  

 

➢ ví o významu hospodářsky 

důležitých rostlin a jejich 

pěstování  

 

➢ pozná výynam lesa, společenství 

stromů, rostlin a hub  

 

➢ určí naše nejběžnější jedlé a 

jedovaté houby  

 

 

 

 

 

 

látek, ekologické 

katastrofy  

➢ vliv teploty a 

míchání na rychlost 

rozpouštění pevné 

látky  

➢ voda; voda v 

přírodě; pitná a 

užitková voda, 

odpadní vody, 

čistota vody  

➢ vzduch, kyslík jako 

jedna ze složek 

vzduchu; čistota 

ovzduší, smog  

➢ paliva, ropa, uhlí, 

zemní plyn; 

příklady využití  

➢ bílkoviny; tuky; 

sacharidy; vitamíny 

a jejich zdroje;vliv 

na zdraví člověka  

➢ stavební pojiva, 

cement, vápno, 

sádra; užití v praxi; 

bezpečnost při práci  

➢ plasty, použití, 

likvidace  

➢ označování a 

symboly 

nebezpečných látek  

➢ hořlaviny, zásady 

zacházení; první 

pomoc při popálení 

nebo poleptání  

➢ léčiva a návykové 

látky  

 

Základní poznatky z 

přírodopisu:  

➢ stavba, tvar a funkce 

rostlin, význam 

jednotlivých částí 

těla vyšších rostlin 

(kořen stonek, list, 

květ,semeno, plod)  

➢ poznávání běžných 

druhů a vybraných 

rostlin  

➢ význam rostlin a 

jejich ochrana, 

využití hospodářsky 

významných rostlin; 

chráněné rostliny; 

léčivé rostliny; 

plody jedovatých 

rostlin  

➢ houby s plodnicemi, 

jedlé, jedovaté, 

zásady sběru, 

konzumace a první 

pomoc při otravě 

houbami  

➢ výynamní zástupci 

vybraných skupin 

živočichů podle 

životního prostředí 
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➢ pozná jednotlivé části lidského 

těla a umí je pojmenovat, ví o 

základních životních funkcích  

 

➢ ví, které činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho 

poškozují  

 

➢ dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody  

 

➢ ví, jak chránit přírodu na úrovni 

jedince  

 

 

 

➢ orentuje se na mapě podle barev, 

rozlišuje vodstvo, horstvo, nížiny  

 

➢ dokáže najít na mapě zeměpisnou 

polohu ČR a její sousední státy, 

ví, co jsou státní hranice  

 

➢ vyhledá na mapě ČR kraj 

(okres)podle bydliště nebo místa 

školy  

 

➢ orientuje se na mapě města podle 

významných bodů 

 

➢ ví o druzích a způsobech dopravy 

v regionu, na území ČR, do 

zahraničí  

 

➢ ví o přírodních zvláštnostech a 

kulturních zajímavostech svého 

regionu  

 

➢ uplatńuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě  

 

➢ dokáže adekvátně jednat při 

nebezpečí živelné pohromy a 

ohrožení života  

 

(voda, vzduch, 

země)  

➢ rozšíření, význam a 

ochrana živočichů; 

hospodářsky 

významné druhy; 

kriticky ohrožené 

druhy  

➢ stavba a funkce 

jednotlivých částí 

lidského těla  

➢ ochrana přírody a 

životního prostředí, 

chráněná území  

➢ praktické poznávání 

přírody  

 

Základní poznatky ze 

zeměpisu:  

➢ mapa, orientace na 

mapě podle barev; 

hranice kraje, 

republiky, sousední 

státy  

➢ světadíly, moře 

oceány, státy EU  

➢ kraje města, doprava  

➢ přírodní zajímavosti 

regionu, zásady 

ochrany přírody a 

životního prostředí  

➢ místní region, 

zeměpisná poloha, 

ohraničení 

vzhledem k okolním 

regionům  

➢ Česká republika, 

zeměpisná poloha, 

členitost  

➢ ochrana člověka při 

ohrožení zdraví a 

života, živelné 

pohromy, chování a 

jednání při 

nebezpečí živelních 

pohrom  
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ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

 

 

➢ dokáže poznat, zda je těleso v 

klidu či pohybu vůči jinému 

tělesu 

 

 

 

 

➢ rozezná zdroje světla  

 

 

 

 

 

 

➢ rozpozná jednotlivá skupenství  

 

 

 

➢ rozezná zdroje zvuku  

 

➢ ví o vlivu nadměrného hluku na 

životní prostředí a zdraví člověka 

 

➢ má informace o zdrojích 

elektrického proudu  

 

 

 

➢ rozpozná zdroje světla  

 

➢ ovládá zásady bezpečnosti při 

práci s elektrickými přístroji  

 

➢ seznamuje se s pohyby planety 

Země a jejich důsledky-střídání 

dne a noci, ročních období  

 

 

➢ rozlišuje základní vlastnosti 

látek-rozpustné, nerozpustné  

 

 

 

 

 

 

Opakování a 

prohlubování učiva 2. 

stupně:  

 

Základní poznatky z 

fyziky: 

 

➢ základní fyzikální 

vlastnosti látek  

➢ pohyby těles, pohyb 

a klid těles  

➢ jednoduché stroje a 

jejich užití v praxi  

➢ druhy energie; 

elektrická energie; 

jaderná elektrárna; 

ochrana lidí před 

radioaktivním 

zářením  

➢ přeměny skupenství, 

tání a tuhnutí; 

teplota varu 

kapaliny  

➢ zdroje zvuku; 

ozvěna; hudební 

nástroje; škodlivost 

nadměrného hluku  

➢ elektrické 

spotřebiče, 

dodržování pravidel 

bezpečné práce s 

elektrickými 

přístroji  

➢ zdroje světla; 

využití zrcadel; 

praktické využití 

optických přístrojů  

➢ pohyb Země kolem 

své osy a kolem 

Slunce; měsíční fáze  

 

Základní poznatky z 

chemie:  

➢ vlastnosti látek, 

hustota ,rozpustnost  

➢ nebezpečné látky s 

přípravky, značení a 

užívání běžných 

chemikálií  

➢ zásady bezpečné 

práce s chemickými 

přípravky v běžném 

 

 

 

OSV  

- Morální rozvoj-  

řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

EV  

- Ekosystémy (les v 

našem prostředí, význam 

lesa)  

- Základní podmínky 

života (energie a život, 

využívání energie)  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (druhy dopravy 

a ekologická zátěž)  

- Vztah člověka k 

prostředí (zajišťování 

ochrany životního 

prostředí) 

 

 

 

MPV. 

 

ČS-využívání volného 

času, ohrožení sociálně  

patologickými jevy 

 

VZ-ochrana zdraví, 

chování v situacích 

úrazu, dodržování 

pravidel 

 

M-jednotky času 

 

I-výukové programy, 

vyhledávání informací na 

internetu 

 

HV-hudební doprovody 

 

ČSP-bezpečné ovládání 

elektrických spotřebičů  
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➢ dokáže rozlišovat druhy vody-

pitná, užitková, odpadní  

 

 

 

➢ ví o kyslíku jako složce vzduchu 

a jeho nezbytnosti pro život 

člověka, zvířat i rostlin  

 

➢ ví o znečiťování vody a vzduchu 

ve svém nejbližším okolí-továrny 

auta  

 

 

 

 

➢ pozná, podle etikety, chemické 

výrobky používané v domácnosti 

a bezpečně s nimi pracuje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ má osvojeny základní vědomosti 

o léčivech a návykových látkách  

 

 

 

 

➢ získá základní vědomosti o dění v 

přírodě během ročních období  

 

➢ pozná vybrané zástupce rostlin a 

živočichů  

 

➢ ví o způsobu péče o rostliny a 

zvířata během roku  

 

➢ ví o významu hospodářsky 

důležitých rostlin a jejich 

pěstování  

 

➢ pozná výynam lesa, společenství 

stromů, rostlin a hub  

 

➢ určí naše nejběžnější jedlé a 

jedovaté houby  

 

 

životě  

➢ mimořádné události, 

úniky nebezpečných 

látek, ekologické 

katastrofy  

➢ vliv teploty a 

míchání na rychlost 

rozpouštění pevné 

látky  

➢ voda; voda v 

přírodě;pitná a 

užitková 

voda,odpadní vody, 

čistota vody  

➢ vzduch, kyslík jako 

jedna ze složek 

vzduchu; čistota 

ovzduší, smog  

➢ paliva, ropa, uhlí, 

zemní plyn; 

příklady využití  

➢ bílkoviny; tuky; 

sacharidy; vitamíny 

a jejich zdroje;vliv 

na zdraví člověka  

➢ stavební pojiva, 

cement, vápno, 

sádra; užití v praxi; 

bezpečnost při práci  

➢ plasty, použití, 

likvidace  

➢ označování a 

symboly 

nebezpečných látek  

➢ hořlaviny,zásady 

zacházení; první 

pomoc při popálení 

nebo poleptání  

➢ léčiva a návykové 

látky  

 

Základní poznatky z 

přírodopisu: 

 

➢ stavba, tvar a funkce 

rostlin, význam 

jednotlivých částí 

těla vyšších rostlin 

(kořen stonek, list, 

květ, semeno, plod)  

➢ poznávání běžných 

druhů a vybraných 

rostlin  

➢ význam rostlin a 

jejich ochrana, 

využití hospodářsky 

významných rostlin; 

chráněné rostliny; 

léčivé rostliny 

;plody jedovatých 

rostlin  

➢ houby s plodnicemi, 

jedlé, jedovaté, 

zásady sběru, 

konzumace a první 

pomoc při otravě 

houbami  
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➢ pozná jednotlivé části lidského 

těla a umí je pojmenovat, ví o 

základních životních funkcích  

 

➢ ví, které činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho 

poškozují  

 

➢ dodržuje základní pravidla 

bezpečného chování při 

poznávání přírody  

 

➢ ví, jak chránit přírodu na úrovni 

jedince  

 

 

 

➢ orentuje se na mapě podle barev, 

rozlišuje vodstvo, horstvo, nížiny  

 

➢ dokáže najít na mapě zeměpisnou 

polohu ČR a její sousední státy, 

ví,co jsou státní hranice  

 

➢ vyhledá na mapě ČR kraj 

(okres)podle bydliště nebo místa 

školy  

 

➢ orientuje se na mapě města podle 

významných bodů 

 

➢ ví o druzích a způsobech dopravy 

v regionu, a území ČR,do 

zahraničí  

 

➢ ví o přírodních zvláštnostech a 

kulturních zajímavostech svého 

regionu  

 

➢ uplatńuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě  

 

➢ dokáže adekvátně jednat při 

nebezpečí živelné pohromy a 

ohrožení života  

 

➢ výynamní zástupci 

vybraných skupin 

živočichů podle 

životního prostředí 

(voda, vzduch, 

země)  

➢ rozšíření, význam a 

ochrana živočichů; 

hospodářsky 

významné druhy; 

kriticky ohrožené 

druhy  

➢ stavba a funkce 

jednotlivých částí 

lidského těla  

➢ ochrana přírody a 

životního prostředí, 

chráněná území  

➢ praktické poznávání 

přírody  

 

Základní poznatky ze 

zeměpisu:  

➢ mapa, orientace na 

mapě podle barev; 

hranice kraje, 

republiky, sousední 

státy  

➢ světadíly, moře 

oceány, státy EU  

➢ kraje města, doprava  

➢ přírodní zajímavosti 

regionu, zásady 

ochrany přírody a 

životního prostředí  

➢ místní region, 

zeměpisná poloha, 

ohraničení 

vzhledem k okolním 

regionům  

➢ Česká republika, 

zeměpisná poloha, 

členitost  

➢ ochrana člověka při 

ohrožení zdraví a 

života, živelné 

pohromy, chování a 

jednání při 

nebezpečí živelních 

pohrom  
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7.7. Umění a kultura 
 

 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu povinné školní docházky. 

Přispívá ke kultivaci osobnosti žáků tím, že dává prostor pro uplatnění jejich tvořivých 

schopností a zprostředkovává jim zážitky prostřednictvím vlastní tvorby a recepce. Naplňuje 

přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit žákům hudební i výtvarné umění a 

působit tak na jejich estetické vnímání. Má také významný rehabilitační a relaxační charakter. 

Pomáhá k odreagování, ke koncentraci pozornosti, k překonávání únavy. Na žáky působí 

harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost a 

nesoustředěnost, často i agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení 

hudebních a výtvarných dovedností a mohou v této oblasti dosahovat velice dobrých 

výsledků. 

Vzdělávací obsah této vzdělávací oblasti napomáhá k rozvíjení smyslového vnímání, 

vlastní tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro 

vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot. 

Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná 

výchova. 

Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich 

hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít. Hudební činnosti podporují u 

žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních a pohybových dovedností. 

Rytmická cvičení pozitivně ovlivňují i rozvoj řeči žáků. 

Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova dochází k poznávání prostředků výtvarného 

jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností 

zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, estetické cítění, 

tvořivost, schopnost vyjadřovat emoce, představy, pocity a zkušenosti. Výtvarná výchova 

pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku. 

 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností 
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♦ rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání 
 

♦ rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí 
 

♦ ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry 
 

♦ poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 
 

♦ poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že je třeba ji chránit 
 

♦ seznámení se s kulturou jiných národů a etnik 
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7.7.1. Hudební výchova 
 

 

➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu Hudební výchova je realizován ve všech ročnících základního 

vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 6. ročník – 1 hodina týdně 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 1 hodina týdně 

Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě. Hudební činnost 

podporuje rozvoj hudebních schopností a individuálních dovedností: sluchových, rytmických 

pěveckých a pohybových. Vzdělávací obsah oboru napomáhá k rozvoji tvořivosti a 

vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitost k vzájemné spolupráci, 

toleranci a napomáhá k utváření postojů a hodnot. Cílem Hudební výchovy je rozvíjení 

hudebnosti žáků, rozvíjení pohybové kultury žáků, poznávání a chápání hudebního bohatství 

našeho národa, rozvíjení pozitivního vztahu k umění, využívání a rozvíjení tvořivých 

vlastností a dovedností, rozvíjení kultivovaného vystupování a získávání sebedůvěry. 

Výuka probíhá z větší části v hudebním ateliéru s využitím rozmanitých rytmických 

hudebních nástrojů, audiovizuální techniky, internetu, apod. Do výuky jsou zařazovány 

návštěvy výchovných koncertů, divadelních a filmových představení podle aktuální nabídky 

MKZ, pravidelně vystupujeme na školním festivalu, Mašovický Kozlík. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ získané znalosti propojuje 

do vzájemných souvislostí a 

vztahů  

➢ rozumí obecně užívaným 

 

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

učivem a zdroji informací  

➢ propojuje informace se skutečným životem  

➢ zlepšuje komunikační dovednosti žáků, schopnost 
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termínům a symbolům v 

hudební oblasti a používá je  

➢ provádí vokální, 

instrumentální a poslechové 

činnosti podle svých 

dispozic a schopností  

➢ dokáže využít a rozvíjet 

tvořivé schopnosti a 

dovednosti  

➢ má pozitivní vztah k umění, 

ví, že kultura a umění 

obohacují život člověka 

spolupráce, práce v týmu, poznávání vlastních 

možností  

➢ rozvíjí tvořivost, vytváří motivující prostředí 

k řešení problémů  

žák:  

➢ definuje problém, hledá 

nejvhodnější způsob jeho 

řešení  

➢ na předložených činnostech 

rozpoznává a rozlišuje 

základní prvky hudební 

teorie a praxe 

 

učitel: 

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň žáků  

➢ poznatky předkládá v podobě, která podněcuje k 

tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

 

komunikativní  

žák:  

➢ rozvíjí vlastní jazyk a 

jazykovou komunikaci 

(texty písní, rytmizace slov, 

melodizace textů…)  

➢ diskutuje v malé i velké 

skupině, vhodnou formou 

obhajuje své názory, 

respektuje názor druhých  

➢ používá komunikativní 

prostředky k vytváření 

 

učitel: 

➢ pomocí všech prostředků zlepšuje kvalitu mluvního 

projevu žáků (výslovnost, srozumitelnost, rozšiřování 

pasivní a aktivní slovní zásoby)  

➢ poskytuje žákům dostatečný prostor k vyjádření 

vlastního názoru přijatelnou formou, vedeme je k 

toleranci odlišného názoru  

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik 
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mezilidských vztahů 

sociální a personální 

žák: 

➢ má své vlastní názory a 

postoje, chápe roli 

posluchače a respektuje 

hudební projev druhých lidí  

➢ dodržuje pravidla práce v 

týmu, svou činností kladně 

ovlivňuje kvalitu společné 

práce  

➢ má kultivované vystupování 

 

učitel:  

➢ vede žáky k otevřenému a kultivovanému projevování 

citů, k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem a 

kulturním a etickým hodnotám  

➢ stanovuje jasná pravidla pro soužití ve škole i mimo 

školu  

➢ podporuje kooperativní učení, spolupráci ve výuce  

➢ umožňuje žákům zažít úspěch  

 

občanská  

žák:  

➢ je schopen empatie, váží si 

kulturních a duchovních 

hodnot druhých lidí  

➢ respektuje, chrání a oceňuje 

naše národní tradice a 

kulturní historické dědictví 

 

učitel: 

➢ sleduje a podporuje dobré interpersonální vztahy žáků 

– úctu, sounáležitost, uznání, respektování 

individuálních rozdílů  

➢ rozvíjí u žáků toleranci jiných kultur a etnik – 

porozumění a pochopení odlišného způsobu života 

pracovní  

žák:  

➢ vokálně i instrumentálně 

vyjádří své pocity  

➢ získané znalosti a 

dovednosti využívá pro svůj 

růst 

 

učitel:  

➢ vede žáky ke správnému užívání svěřených nástrojů a 

vybavení  

➢ poskytuje žákům prostor k poznání a reálnému 

posouzení svých možností, schopností a zájmů 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ dokáže zazpívat jednoduché 

melodie či písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem  

 

➢ využívá při hudebních aktivitách 

různé hudební nástroje přiměřeně 

svým schopnostem a 

dovednostem  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ správně hospodaří s dechem a 

snaží se srozumitelně vyslovovat  

 

 

 

 

 

➢ dokáže napodobit a rozlišit různé 

nehudební i hudební zvuky  

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduché krátké známé písně či 

skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ ovládá jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle rytmického 

doprovodu  

 

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ pochopení a 

interpretace rytmu 

podle koordinace 

motorické, zrakové 

a sluchové  

➢ dechová cvičení  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní 

přiměřeného 

rozsahu  

➢ rytmus a pohyb, hra 

na tělo  

➢ hra na jednoduché 

nástroje; nástroje 

Orffova 

instrumentáře  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání tempa 

a rytmu  

➢ zpěvní hlasy  

➢ zvuk hudebních 

nástrojů  

➢ poznávání a 

označování 

(verbálně či 

neverbálně) hudební 

a rytmické nástroje 

ve skutečnosti a v 

symbolické podobě 

(fotka,  

➢ obrázek, piktogram)  

➢ melodie a skladby 

určené dětem  

 

Hudebně pohybové 

činnosti:  

➢ pohybové hry s 

říkadly a dětskými 

popěvky  

➢ pohybový projev 

podle hudby – 

improvizace  

➢ hudebně relaxační 

techniky  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(jedinečnost člověka a 

jeho individuální 

zvláštnosti, člověk jako 

součást etnika) 

 

OSV  

- Osobní rozvoj – rozvoj 

smyslového  

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

- Sociální rozvoj – 

komunikace – řeč těla, 

řeč zvuků a slov  

 

 

 

MPV. 

 

ŘV - rytmizace a 

melodizace říkadel, 

rozpočítadel 

 

TV - pochodové 

písničky, pohybové hry 

s popěvky 

 

Návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení a kulturních 

pořadů 

 

Vánoční besídka 

 

Karneval  
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➢ hra na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání…)  

➢ rytmická chůze, 

poskoky atd. podle 

hudebního 

doprovodu  

➢ jednoduché tanečky 

(mazurka)  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ dokáže zazpívat jednoduché 

melodie či písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem  

 

➢ využívá při hudebních aktivitách 

různé hudební nástroje přiměřeně 

svým schopnostem a 

dovednostem  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ správně hospodaří s dechem a 

snaží se srozumitelně vyslovovat  

 

 

 

 

 

➢ dokáže napodobit a rozlišit různé 

nehudební i hudební zvuky  

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduché krátké známé písně či 

skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ ovládá jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle rytmického 

doprovodu  

 

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ pochopení a 

interpretace rytmu 

podle koordinace 

motorické, zrakové 

a sluchové  

➢ dechová cvičení  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní 

přiměřeného 

rozsahu  

➢ rytmus a pohyb, hra 

na tělo  

➢ hra na jednoduché 

nástroje; nástroje 

Orffova 

instrumentáře  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání tempa 

a rytmu  

➢ zpěvní hlasy  

➢ zvuk hudebních 

nástrojů  

➢ poznávání a 

označování 

(verbálně či 

neverbálně) hudební 

a rytmické nástroje 

ve skutečnosti a v 

symbolické podobě 

(fotka,  

➢ obrázek, piktogram)  

➢ melodie a skladby 

určené dětem  

 

Hudebně pohybové 

činnosti:  

➢ pohybové hry s 

říkadly a dětskými 

popěvky  

➢ pohybový projev 

podle hudby – 

improvizace  

➢ hudebně relaxační 

techniky  

➢ hra na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání…)  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(jedinečnost člověka a 

jeho individuální 

zvláštnosti, člověk jako 

součást etnika) 

 

OSV  

- Osobní rozvoj – rozvoj 

smyslového  

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

- Sociální rozvoj – 

komunikace – řeč těla, 

řeč zvuků a slov  

 

 

 

MPV. 

 

ŘV - rytmizace a 

melodizace říkadel, 

rozpočítadel 

 

TV - pochodové 

písničky, pohybové hry 

s popěvky 

 

Návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení a kulturních 

pořadů 

 

Vánoční besídka 

 

Karneval  
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➢ rytmická chůze, 

poskoky atd. podle 

hudebního 

doprovodu  

➢ jednoduché tanečky 

(mazurka)  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ dokáže zazpívat jednoduché 

melodie či písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem  

 

➢ využívá při hudebních aktivitách 

různé hudební nástroje přiměřeně 

svým schopnostem a 

dovednostem  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ správně hospodaří s dechem a 

snaží se srozumitelně vyslovovat  

 

 

 

 

 

➢ dokáže napodobit a rozlišit různé 

nehudební i hudební zvuky  

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduché krátké známé písně či 

skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ ovládá jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle rytmického 

doprovodu  

 

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ pochopení a 

interpretace rytmu 

podle koordinace 

motorické, zrakové 

a sluchové  

➢ dechová cvičení  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní 

přiměřeného 

rozsahu  

➢ rytmus a pohyb, hra 

na tělo  

➢ hra na jednoduché 

nástroje; nástroje 

Orffova 

instrumentáře  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání tempa 

a rytmu  

➢ zpěvní hlasy  

➢ zvuk hudebních 

nástrojů  

➢ poznávání a 

označování 

(verbálně či 

neverbálně) hudební 

a rytmické nástroje 

ve skutečnosti a v 

symbolické podobě 

(fotka,  

➢ obrázek, piktogram)  

➢ melodie a skladby 

určené dětem  

 

Hudebně pohybové 

činnosti:  

➢ pohybové hry s 

říkadly a dětskými 

popěvky  

➢ pohybový projev 

podle hudby – 

improvizace  

➢ hudebně relaxační 

techniky  

➢ hra na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání…)  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(jedinečnost člověka a 

jeho individuální 

zvláštnosti, člověk jako 

součást etnika) 

 

OSV  

- Osobní rozvoj – rozvoj 

smyslového  

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

- Sociální rozvoj – 

komunikace – řeč těla, 

řeč zvuků a slov  

 

 

 

MPV. 

 

ŘV - rytmizace a 

melodizace říkadel, 

rozpočítadel 

 

TV - pochodové 

písničky, pohybové hry 

s popěvky 

 

Návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení a kulturních 

pořadů 

 

Vánoční besídka 

 

Karneval  
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➢ rytmická chůze, 

poskoky atd. podle 

hudebního 

doprovodu  

➢ jednoduché tanečky 

(mazurka)  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ zazpívá písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem  

 

➢ dokáže rozlišit hudební a 

nehudební zvuk, mluvený a 

zpívaný hlas, rozezná tóny: 

krátké – dlouhé, vyšší – nižší  

 

➢ správně hospodaří s dechem a 

snaží se srozumitelně vyslovovat 

při zpěvu i při rytmizaci říkadel  

 

➢ rozpozná vybrané rytmické 

hudební nástroje a umí je užívat 

při hudebních aktivitách  

 

 

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduchých skladeb  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ dokáže napodobit a rozlišit různé 

nehudební i hudební zvuky  

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduché krátké známé písně či 

skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ ovládá jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle rytmického 

doprovodu  

 

➢ propojí vlastní pohyb s hudbou, 

zvládne jednoduché taneční hry  

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ pochopení a 

interpretace rytmu 

podle koordinace 

motorické, zrakové 

a sluchové  

➢ dechová cvičení  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní 

přiměřeného 

rozsahu  

➢ rytmus a pohyb, hra 

na tělo  

➢ hra na jednoduché 

nástroje; nástroje 

Orffova 

instrumentáře  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání tempa 

a rytmu 

➢ výška, síla, délka 

tónu 

➢ zpěvní hlasy  

➢ zvuk hudebních 

nástrojů  

➢ poznávání a 

označování 

(verbálně či 

neverbálně) hudební 

a rytmické nástroje 

ve skutečnosti a v 

symbolické podobě 

(fotka,  

➢ obrázek, piktogram)  

➢ melodie a skladby 

určené dětem  

 

Hudebně pohybové 

činnosti:  

➢ pohybové hry s 

říkadly a dětskými 

popěvky  

➢ pohybový projev 

podle hudby – 

improvizace  

➢ hudebně relaxační 

techniky  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly  

(hudební styly, nástroje, 

tance, hudebně 

pohybové hry a písně 

ostatních etnik) 

 

OSV  

- Osobní rozvoj – rozvoj 

smyslového  

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

- Sociální rozvoj – 

komunikace – řeč těla, 

řeč zvuků a slov  

 

 

 

MPV. 

 

ŘV - rytmizace a 

melodizace říkadel, 

rozpočítadel 

 

TV - pochodové 

písničky, pohybové hry 

s popěvky 

 

Návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení a kulturních 

pořadů 

 

Vánoční besídka 

 

Karneval  



 168  

 ➢ hra na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání…)  

➢ rytmická chůze, 

poskoky atd. podle 

hudebního 

doprovodu  

➢ jednoduché tanečky 

(mazurka)  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ zazpívá písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem  

 

➢ dokáže rozlišit hudební a 

nehudební zvuk, mluvený a 

zpívaný hlas, rozezná tóny: 

krátké – dlouhé, vyšší – nižší  

 

➢ správně hospodaří s dechem a 

snaží se srozumitelně vyslovovat 

při zpěvu i při rytmizaci říkadel  

 

➢ rozpozná vybrané rytmické 

hudební nástroje a umí je užívat 

při hudebních aktivitách  

 

 

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduchých skladeb  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ dokáže napodobit a rozlišit různé 

nehudební i hudební zvuky  

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduché krátké známé písně či 

skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ ovládá jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle rytmického 

doprovodu  

 

➢ propojí vlastní pohyb s hudbou, 

zvládne jednoduché taneční hry  

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ pochopení a 

interpretace rytmu 

podle koordinace 

motorické, zrakové 

a sluchové  

➢ dechová cvičení  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní 

přiměřeného 

rozsahu  

➢ rytmus a pohyb, hra 

na tělo  

➢ hra na jednoduché 

nástroje; nástroje 

Orffova 

instrumentáře  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání tempa 

a rytmu 

➢ výška, síla, délka 

tónu 

➢ zpěvní hlasy  

➢ zvuk hudebních 

nástrojů  

➢ poznávání a 

označování 

(verbálně či 

neverbálně) hudební 

a rytmické nástroje 

ve skutečnosti a v 

symbolické podobě 

(fotka,  

➢ obrázek, piktogram)  

➢ melodie a skladby 

určené dětem  

 

Hudebně pohybové 

činnosti:  

➢ pohybové hry s 

říkadly a dětskými 

popěvky  

➢ pohybový projev 

podle hudby – 

improvizace  

➢ hudebně relaxační 

techniky  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly  

(hudební styly, nástroje, 

tance, hudebně 

pohybové hry a písně 

ostatních etnik) 

 

OSV  

- Osobní rozvoj – rozvoj 

smyslového  

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

- Sociální rozvoj – 

komunikace – řeč těla, 

řeč zvuků a slov  

 

 

 

MPV. 

 

ŘV - rytmizace a 

melodizace říkadel, 

rozpočítadel 

 

TV - pochodové 

písničky, pohybové hry 

s popěvky 

 

Návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení a kulturních 

pořadů 

 

Vánoční besídka 

 

Karneval  
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 ➢ hra na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání…)  

➢ rytmická chůze, 

poskoky atd. podle 

hudebního 

doprovodu  

➢ jednoduché tanečky 

(mazurka)  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ zazpívá písně přiměřené jeho 

hlasovému rozsahu a 

individuálním schopnostem  

 

➢ dokáže rozlišit hudební a 

nehudební zvuk, mluvený a 

zpívaný hlas, rozezná tóny: 

krátké – dlouhé, vyšší – nižší  

 

➢ správně hospodaří s dechem a 

snaží se srozumitelně vyslovovat 

při zpěvu i při rytmizaci říkadel  

 

➢ rozpozná vybrané rytmické 

hudební nástroje a umí je užívat 

při hudebních aktivitách  

 

 

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduchých skladeb  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ dokáže napodobit a rozlišit různé 

nehudební i hudební zvuky  

 

➢ dokáže se soustředit se na poslech 

jednoduché krátké známé písně či 

skladby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ ovládá jednoduchá rytmická 

cvičení a pohyb podle rytmického 

doprovodu  

 

➢ propojí vlastní pohyb s hudbou, 

zvládne jednoduché taneční hry  

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ pochopení a 

interpretace rytmu 

podle koordinace 

motorické, zrakové 

a sluchové  

➢ dechová cvičení  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní 

přiměřeného 

rozsahu  

➢ rytmus a pohyb, hra 

na tělo  

➢ hra na jednoduché 

nástroje; nástroje 

Orffova 

instrumentáře  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání tempa 

a rytmu 

➢ výška, síla, délka 

tónu 

➢ zpěvní hlasy  

➢ zvuk hudebních 

nástrojů  

➢ poznávání a 

označování 

(verbálně či 

neverbálně) hudební 

a rytmické nástroje 

ve skutečnosti a v 

symbolické podobě 

(fotka,  

➢ obrázek, piktogram)  

➢ melodie a skladby 

určené dětem  

 

Hudebně pohybové 

činnosti:  

➢ pohybové hry s 

říkadly a dětskými 

popěvky  

➢ pohybový projev 

podle hudby – 

improvizace  

➢ hudebně relaxační 

techniky  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly  

(hudební styly, nástroje, 

tance, hudebně 

pohybové hry a písně 

ostatních etnik) 

 

OSV  

- Osobní rozvoj – rozvoj 

smyslového  

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

- Sociální rozvoj – 

komunikace – řeč těla, 

řeč zvuků a slov  

 

 

 

MPV. 

 

ŘV - rytmizace a 

melodizace říkadel, 

rozpočítadel 

 

TV - pochodové 

písničky, pohybové hry 

s popěvky 

 

Návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení a kulturních 

pořadů 

 

Vánoční besídka 

 

Karneval  
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 ➢ hra na tělo (tleskání, 

pleskání, dupání…)  

➢ rytmická chůze, 

poskoky atd. podle 

hudebního 

doprovodu  

➢ jednoduché tanečky 

(mazurka)  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ správně využívá pěvecké návyky, 

podle individuálních schopností a 

dovedností zvládá správné 

dýchání a výslovnost při zpěvu a 

mluveném projevu  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ interpretuje vybrané a vzhledem 

k individuální úrovni 

zvládnutelné lidové a umělé písně  

 

➢ doprovází podle svých schopností 

a dovedností písně na rytmické 

hudební nástroje  

 

➢ pozná hudební pojmy, nota, 

notová osnova, houslový klíč  

 

 

 

 

 

 

➢ pozná a rozlišuje hudební 

nástroje podle zvuku  

 

➢ dokáže se soustředit na poslech 

skladeb různých hudebních žánrů  

 

➢ pozná významné hudební 

skladatele a jejich díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ propojí vlastní pohyb s hudbou, 

zvládne jednoduché taneční hry  

 

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ upevňování 

správných 

pěveckých návyků, 

zřetelná výslovnost, 

správné dýchání  

➢ rytmická cvičení, 

rytmizace říkadel  

➢ zpěv lidových i 

umělých písní, v 

rozsahu jedné 

oktávy, rozvíjení 

hudení paměti  

➢ hra na tělo – 

tleskání, dupání  

➢ hra na Orffovy 

rytmické i 

melodické nástroje  

➢ seznámení s 

hudebními pojmy, 

nota, notová osnova, 

houslový klíč  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání zvuků 

vybraných 

hudebních nástrojů  

➢ poslech písní a 

skladeb různých 

hudebních žánrů a 

vybraných ukázek 

našich i 

zahraničních 

skladatelů a 

interpretů  

➢ seznámení s 

významnými 

hudebními 

skladateli a jejich 

díly  

 

Hudebně pohybové 

činnosti: 

 

➢ pohybové hry s 

říkadly a popěvky  

➢ improvizovaný 

pohyb podle hudby  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena 

 

- Sociální rozvoj-  

komunikace (řeč těla, řeč 

zvuků a slov) 

 

MV  

- Etnický původ 

(rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur)  

 

 

 

kulturní pořady s 

hudební tématikou, 

koncerty ZUŠ 

 

návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení 

 

vánoční besídka 

 

maškarní karneval 

 

MPV: 

 

ČT-říkadla a básně 

zaměřená na roční 

období (zima-Vánoce, 

jaro-Velikonoce) 

 

I-využití výukových 

programů 

 

TV-hudebně taneční hry  
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➢ hudebně pohybové 

hry  

➢ základní taneční 

kroky polka, 

mazurka  

➢ relaxační techniky, 

muzikoterapie  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ správně využívá pěvecké návyky, 

podle individuálních schopností a 

dovedností zvládá správné 

dýchání a výslovnost při zpěvu a 

mluveném projevu  

 

➢ dokáže rytmizovat říkadla  

 

➢ interpretuje vybrané a vzhledem 

k individuální úrovni 

zvládnutelné lidové a umělé písně  

 

➢ doprovází podle svých schopností 

a dovedností písně na rytmické 

hudební nástroje  

 

➢ pozná hudební pojmy, nota, 

notová osnova, houslový klíč  

 

 

 

 

 

 

➢ pozná a rozlišuje hudební 

nástroje podle zvuku  

 

➢ dokáže se soustředit na poslech 

skladeb různých hudebních žánrů  

 

➢ pozná významné hudební 

skladatele a jejich díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ propojí vlastní pohyb s hudbou, 

zvládne jednoduché taneční hry  

 

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ upevňování 

správných 

pěveckých návyků, 

zřetelná výslovnost, 

správné dýchání  

➢ rytmická cvičení, 

rytmizace říkadel  

➢ zpěv lidových i 

umělých písní, v 

rozsahu jedné 

oktávy, rozvíjení 

hudení paměti  

➢ hra na tělo – 

tleskání, dupání  

➢ hra na Orffovy 

rytmické i 

melodické nástroje  

➢ seznámení s 

hudebními pojmy, 

nota, notová osnova, 

houslový klíč  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání zvuků 

vybraných 

hudebních nástrojů  

➢ poslech písní a 

skladeb různých 

hudebních žánrů a 

vybraných ukázek 

našich i 

zahraničních 

skladatelů a 

interpretů  

➢ seznámení s 

významnými 

hudebními 

skladateli a jejich 

díly  

 

Hudebně pohybové 

činnosti: 

 

➢ pohybové hry s 

říkadly a popěvky  

➢ improvizovaný 

pohyb podle hudby  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena 

 

- Sociální rozvoj-  

komunikace (řeč těla, řeč 

zvuků a slov) 

 

MV  

- Etnický původ 

(rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur)  

 

 

 

kulturní pořady s 

hudební tématikou, 

koncerty ZUŠ 

 

návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení 

 

vánoční besídka 

 

maškarní karneval 

 

MPV: 

 

ČT-říkadla a básně 

zaměřená na roční 

období (zima-Vánoce, 

jaro-Velikonoce) 

 

I-využití výukových 

programů 

 

TV-hudebně taneční hry  
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➢ hudebně pohybové 

hry  

➢ základní taneční 

kroky polka, 

mazurka  

➢ relaxační techniky, 

muzikoterapie  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ správně využívá pěvecké návyky, 

podle individuálních schopností a 

dovedností zvládá správné 

dýchání a výslovnost při zpěvu a 

mluveném projevu  

 

➢ interpretuje vybrané a vzhledem 

k individuální úrovni 

zvládnutelné lidové a umělé písně  

 

 

 

➢ doprovází podle svých schopností 

a dovedností písně na rytmické 

hudební nástroje  

 

 

 

 

➢ pozná hudební pojmy, nota, 

notová osnova, houslový klíč  

 

 

 

 

 

➢ pozná a rozlišuje hudební 

nástroje podle zvuku  

 

➢ dokáže se soustředit na poslech 

skladeb různých hudebních žánrů  

 

➢ pozná významné hudební 

skladatele a jejich díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ zvládá základní kroky 

jednoduchého tance  

 

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ upevňování 

správných 

pěveckých návyků, 

zřetelná výslovnost, 

správné dýchání  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní v 

rozsahu jedné 

oktávy s hudebním 

doprovodem (klavír, 

kytara, elektronické 

nástroje)  

➢ hra na tělo – 

tleskání, dupání 

➢ rozvíjení hudební 

paměti  

➢ využití rytmických i 

melodických 

Orffových nástrojů  

➢ pozná hudební 

pojmy, nota, notová 

osnova, houslový 

klíč  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání zvuků 

vybraných 

hudebních nástrojů  

➢ poslech písní a 

skladeb různých 

hudebních žánrů a 

ukázek našich i 

zahraničních 

skladatelů a 

interpretů  

➢ zná významné 

hudební skladatele a 

jejich díla  

 

Hudebně pohybové 

činnosti: 

 

➢ pohybové vyjádření 

hudby – 

improvizace  

➢ hudebně pohybové 

hry  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena 

 

- Sociální rozvoj-  

komunikace (řeč těla, řeč 

zvuků a slov) 

 

MV  

- Etnický původ 

(rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur)  

 

 

 

kulturní pořady s 

hudební tématikou, 

koncerty ZUŠ 

 

návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení 

 

vánoční besídka 

 

maškarní karneval 

 

MPV: 

 

I-využití výukových 

programů 

 

TV-hudebně taneční hry 

 

ČP-zdroje zvuku, 

ozvěna, hudební nástroje  
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➢ základní taneční 

kroky jednoduchých 

tanců – polka, 

valčík, moderní 

tance  

➢ relaxační techniky, 

muzikoterapie  
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ správně využívá pěvecké návyky, 

podle individuálních schopností a 

dovedností zvládá správné 

dýchání a výslovnost při zpěvu a 

mluveném projevu  

 

➢ interpretuje vybrané a vzhledem 

k individuální úrovni 

zvládnutelné lidové a umělé písně  

 

 

 

➢ doprovází podle svých schopností 

a dovedností písně na rytmické 

hudební nástroje  

 

 

 

 

➢ pozná hudební pojmy, nota, 

notová osnova, houslový klíč  

 

 

 

 

 

➢ pozná a rozlišuje hudební 

nástroje podle zvuku  

 

➢ dokáže se soustředit na poslech 

skladeb různých hudebních žánrů  

 

➢ pozná významné hudební 

skladatele a jejich díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ reaguje pohybem na hudbu  

 

➢ zvládá základní kroky 

jednoduchého tance  

 

 

Opakování a 

prohlubování učiva 

2.stupně  

 

Vokální a 

instrumentální činnosti: 

  

➢ upevňování 

správných 

pěveckých návyků, 

zřetelná výslovnost, 

správné dýchání  

➢ zpěv lidových a 

umělých písní v 

rozsahu jedné 

oktávy s hudebním 

doprovodem (klavír, 

kytara, elektronické 

nástroje)  

➢ hra na tělo – 

tleskání, dupání 

➢ rozvíjení hudební 

paměti  

➢ využití rytmických i 

melodických 

Orffových nástrojů  

➢ pozná hudební 

pojmy, nota, notová 

osnova, houslový 

klíč  

 

Poslechové činnosti: 

 

➢ rozpoznávání zvuků 

vybraných 

hudebních nástrojů  

➢ poslech písní a 

skladeb různých 

hudebních žánrů a 

ukázek našich i 

zahraničních 

skladatelů a 

interpretů  

➢ zná významné 

hudební skladatele a 

jejich díla  

 

Hudebně pohybové 

činnosti: 

 

➢ pohybové vyjádření 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena 

 

- Sociální rozvoj-  

komunikace (řeč těla, řeč 

zvuků a slov) 

 

MV  

- Etnický původ 

(rovnocennost všech 

etnických skupin a 

kultur)  

 

 

 

kulturní pořady s 

hudební tématikou, 

koncerty ZUŠ 

 

návštěva dětských 

filmových a divadelních 

představení 

 

vánoční besídka 

 

maškarní karneval 

 

MPV: 

 

I-využití výukových 

programů 

 

TV-hudebně taneční hry 

 

ČP-zdroje zvuku, 

ozvěna, hudební nástroje  
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hudby – 

improvizace  

➢ hudebně pohybové 

hry  

➢ základní taneční 

kroky jednoduchých 

tanců – polka, 

valčík, moderní 

tance  

➢ relaxační techniky, 

muzikoterapie  
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7.7.2. Výtvarná výchova 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je realizován ve všech ročnících základního 

vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 6. ročník – 2 hodiny týdně  

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 1 hodina  

Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke 

skutečnosti i k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k 

zobrazované skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, 

podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. 

Pro výtvarnou činnost je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze 

známky nebo výsměchu druhých. Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými 

prostředky již od útlého věku. Výtvarná výchova jim napomáhá uplatňovat neverbální 

komunikaci a zlepšovat jemnou motoriku. 

Výuka probíhá převážně ve školním výtvarném ateliéru, také s použitím audiovizuální 

techniky, internetu, skupinové práce. 

 

➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ umí samostatně vyhledávat 

náměty a informace k 

danému tématu pro 

výtvarné zpracování  

 

➢ poskytuje dostatek informačních zdrojů a učebních 

podnětů: encyklopedie, knihovna, internet, exkurze, 

zážitková pedagogika  

➢ podporuje tvořivost, vytváří motivující prostředí  
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➢ uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků, 

rozumí předloženým 

obrazovým materiálům  

➢ při své tvorbě poznává 

vlastní pokroky, hodnotí 

výsledky svých prací  

➢ má estetické cítění a 

vnímání prostředí  

➢ má pozitivní vztah k umění 

a jeho vnímání 

➢ hodnotí žáky formou zpětné vazby a kladného 

hodnocení, posuzuje žáky podle individuálního 

pokroku a zlepšení  

➢ vede žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 

vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti 

k řešení problémů  

žák:  

➢ vyhledá různé varianty 

řešení problémů a vybírá 

mezi nimi  

➢ při konečném výstupu si 

dokáže zpětně uvědomit 

problémy s realizací 

 

učitel: 

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň žáků  

 

komunikativní  

žák:  

➢ vyjádří své pocity, 

myšlenky a představy s 

využitím různých forem 

komunikace  

➢ umí naslouchat druhých lidí 

a formuluje vlastní názory  

➢ vhodnou formou obhájí své 

mínění 

 

učitel: 

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně, výtvarnými prostředky atd.)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede k toleranci odlišného 

názoru  

➢ poskytuje dostatek možností a zdrojů pro samostatné 

vyhledávání informací 

sociální a personální 

žák: 

➢ dokáže respektovat pravidla 

při práci v týmu, dodržuje je 

 

učitel:  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 
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a svou pracovní činností 

kladně ovlivňuje kvalitu 

práce  

➢ podílí se na utváření 

příjemné atmosféry v 

kolektivu  

➢ dokáže ocenit své úspěchy a 

posiluje tak své 

sebevědomí, ocení i své 

spolužáky ve skupině 

prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným  

➢ vytváří bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 

porozumění, klidu, přátelství a pochopení  

➢ stimuluje žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a 

jednání  

➢ podněcuje žáky k otevřenému a kultivovanému 

projevování citů, ohleduplnému a citlivému vztahu k 

lidem, přírodě a kulturním a etickým hodnotám  

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu  

 

občanská  

žák:  

➢ dokáže respektovat 

přesvědčení lidí jiných 

kultur a etnik, seznamuje se 

s našimi tradicemi, 

kulturními a historickými 

památkami  

➢ zapojuje se do různých 

výtvarných soutěží, výstav, 

podílí se na výzdobě třídy i 

školy 

 

učitel: 

➢ rozvíjí u žáků toleranci jiných kultur a etnik - 

porozumění a pochopení odlišného způsobu života a 

vytváří podmínky pro adaptaci žáků z jiných 

kulturních prostředí, národností a skupin  

➢ motivuje žáky vhodným prostředím (účelnost, 

funkčnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho 

úpravě) 

pracovní  

žák:  

➢ dokáže se koncentrovat na 

pracovní výkon, jeho 

dokončení a dodržuje 

vymezená pravidla  

➢ vědomě dodržuje zásady 

bezpečnosti a hygieny práce  

➢ při zacházení s různými 

materiály dbá na ochranu 

životní prostředí 

 

učitel:  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  

➢ vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, 

hospodárnému využívání materiálu a správnému 

užívání svěřených nástrojů a prostředků 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ovládá nejzákladnější dovednosti 

pro vlastní tvorbu  

 

➢ používá na elementární úrovni 

prostředky a postupy  

 

➢ rozpozná, pojmenuje a porovná s 

dopomocí učitele barvy, tvary, 

objekty na příkladech z běžného 

života a ve výsledcích vlastní 

tvorby i tvorby ostatních  

 

 

 

➢ vnímá základní vztahy mezi 

barvami (barevné kontrasty) a 

tvary  

 

➢ organizuje si vlastní výtvarnou 

práci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ rozvíjení 

grafomotoriky  

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a 

fantazijních 

představ (pohyb těla 

v prostoru, 

manipulace s 

objekty, malba a 

kresba, tradiční a 

netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji 

(houba, silný a slabý 

štětec, fix, tužky, 

pastelky, křídy, 

tiskátka) na různý 

povrch (papír, 

karton, dřevo, 

textil).  

➢ malba prstovými 

barvami 

(obtiskování rukou, 

roztírání dlaní, 

malování prstem).  

➢ nácvik mačkání a 

trhání papíru, 

stříhání, lepení 

papíru.  

➢ modelování.  

➢ netradiční výtvarné 

postupy, různorodé, 

netradiční materiály  

➢ vnímání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

i výsledků běžné a 

umělecké produkce 

(malba, kresba, 

ilustrace hračky, 

objekty, comics)  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

(organizace vlastního 

času) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí, vede  

k uvědomování si 

přírodního prostředí jako 

zdroj inspirace, přispívá 

k vnímání estetických 

kvalit prostředí  

 

 

MPV: 

 

HV – tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČJS – roční období, 

zvířata, rostliny, atd. 

 

TV, VV a ČJS- viz 

projekt 

 

M – číslo a početní 

operace – psaní číslic 

 

M – geometrie – práce s 

geometrickými tvary 

 

PS- psaní uvolňovacích 

cviků a písmen  

různými výtvarnými 

technikami 

 

ČSP- práce s různými 

druhy materiálů 

 

Vánoce, Velikonoce, 

výrobky na výstavy 

návštěva výstav  
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➢ uplatňuje vlastní zkušenosti, 

prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech  

 

pastelkami, 

vodovými nebo 

temperovými 

barvami  

➢ prezentace výsledků 

vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve 

škole (pracovní 

prezentace za 

pomoci učitele pro 

spolužáky, 

prezentace školy v 

rámci výstav či 

dalších akcí školy)  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ovládá nejzákladnější dovednosti 

pro vlastní tvorbu  

 

➢ používá na elementární úrovni 

prostředky a postupy  

 

➢ rozpozná, pojmenuje a porovná s 

dopomocí učitele barvy, tvary, 

objekty na příkladech z běžného 

života a ve výsledcích vlastní 

tvorby i tvorby ostatních  

 

 

 

➢ vnímá základní vztahy mezi 

barvami (barevné kontrasty) a 

tvary  

 

➢ organizuje si vlastní výtvarnou 

práci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ rozvíjení 

grafomotoriky  

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a 

fantazijních 

představ (pohyb těla 

v prostoru, 

manipulace s 

objekty, malba a 

kresba, tradiční a 

netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji 

(houba, silný a slabý 

štětec, fix, tužky, 

pastelky, křídy, 

tiskátka) na různý 

povrch (papír, 

karton, dřevo, 

textil).  

➢ malba prstovými 

barvami 

(obtiskování rukou, 

roztírání dlaní, 

malování prstem).  

➢ nácvik mačkání a 

trhání papíru, 

stříhání, lepení 

papíru.  

➢ modelování.  

➢ netradiční výtvarné 

postupy, různorodé, 

netradiční materiály  

➢ vnímání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

i výsledků běžné a 

umělecké produkce 

(malba, kresba, 

ilustrace hračky, 

objekty, comics)  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

(organizace vlastního 

času) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí, vede  

k uvědomování si 

přírodního prostředí jako 

zdroj inspirace, přispívá 

k vnímání estetických 

kvalit prostředí  

 

 

MPV: 

 

HV – tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČJS – roční období, 

zvířata, rostliny, atd. 

 

TV, VV a ČJS- viz 

projekt 

 

M – číslo a početní 

operace – psaní číslic 

 

M – geometrie – práce s 

geometrickými tvary 

 

PS- psaní uvolňovacích 

cviků a písmen  

různými výtvarnými 

technikami 

 

ČSP- práce s různými 

druhy materiálů 

 

Vánoce, Velikonoce, 

výrobky na výstavy 

 

návštěva výstav  
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➢ uplatňuje vlastní zkušenosti, 

prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech  

 

temperovými 

barvami  

➢ prezentace výsledků 

vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve 

škole (pracovní 

prezentace za 

pomoci učitele pro 

spolužáky, 

prezentace školy v 

rámci výstav či 

dalších akcí školy)  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ovládá nejzákladnější dovednosti 

pro vlastní tvorbu  

 

➢ používá na elementární úrovni 

prostředky a postupy  

 

➢ rozpozná, pojmenuje a porovná s 

dopomocí učitele barvy, tvary, 

objekty na příkladech z běžného 

života a ve výsledcích vlastní 

tvorby i tvorby ostatních  

 

 

 

➢ vnímá základní vztahy mezi 

barvami (barevné kontrasty) a 

tvary  

 

➢ organizuje si vlastní výtvarnou 

práci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ rozvíjení 

grafomotoriky  

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a 

fantazijních 

představ (pohyb těla 

v prostoru, 

manipulace s 

objekty, malba a 

kresba, tradiční a 

netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji 

(houba, silný a slabý 

štětec, fix, tužky, 

pastelky, křídy, 

tiskátka) na různý 

povrch (papír, 

karton, dřevo, 

textil).  

➢ malba prstovými 

barvami 

(obtiskování rukou, 

roztírání dlaní, 

malování prstem).  

➢ nácvik mačkání a 

trhání papíru, 

stříhání, lepení 

papíru.  

➢ modelování.  

➢ netradiční výtvarné 

postupy, různorodé, 

netradiční materiály  

➢ vnímání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

i výsledků běžné a 

umělecké produkce 

(malba, kresba, 

ilustrace hračky, 

objekty, comics)  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

(organizace vlastního 

času) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí, vede  

k uvědomování si 

přírodního prostředí jako 

zdroj inspirace, přispívá 

k vnímání estetických 

kvalit prostředí  

 

 

MPV: 

 

HV – tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČJS – roční období, 

zvířata, rostliny, atd. 

 

TV, VV a ČJS- viz 

projekt 

 

M – číslo a početní 

operace – psaní číslic 

 

M – geometrie – práce s 

geometrickými tvary 

 

PS- psaní uvolňovacích 

cviků a písmen  

různými výtvarnými 

technikami 

 

ČSP- práce s různými 

druhy materiálů 

 

Vánoce, Velikonoce, 

výrobky na výstavy 

 

návštěva výstav  
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➢ uplatňuje vlastní zkušenosti, 

prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech  

 

temperovými 

barvami  

➢ prezentace výsledků 

vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve 

škole (pracovní 

prezentace za 

pomoci učitele pro 

spolužáky, 

prezentace školy v 

rámci výstav či 

dalších akcí školy)  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ uplatňuje základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu  

 

➢ dokáže rozlišovat, porovnávat, 

třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, a uplatnit je podle 

svých schopností při vlastní 

tvorbě  

 

➢ při tvorbě vychází ze svých 

zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie  

 

➢ dokáže vyjádřit pocit z vnímání 

vlastní tvůrčí činnosti 

(mimoslovně, graficky)  

 

➢ zorganizuje si vlastní výtvarnou 

práci 

 

 

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a 

fantazijních 

představ (pohyb těla 

v prostoru, 

manipulace s 

objekty, malba a 

kresba, tradiční a 

netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji 

(houba, silný a slabý 

štětec, fix, tužky, 

pastelky, křídy, 

tiskátka) na různý 

povrch (papír, 

karton, dřevo, 

textil).  

➢ malba prstovými 

barvami 

(obtiskování rukou, 

roztírání dlaní, 

malování prstem).  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

temperovými 

barvami 

➢ nácvik mačkání a 

trhání papíru, 

stříhání, lepení 

papíru.  

➢ modelování.  

➢ netradiční výtvarné 

postupy, různorodé, 

netradiční materiály  

➢ vnímání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

i výsledků běžné a 

umělecké produkce 

(malba, kresba, 

ilustrace hračky, 

objekty, comics)  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

(organizace vlastního 

času) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí, vede  

k uvědomování si 

přírodního prostředí jako 

zdroj inspirace, přispívá 

k vnímání estetických 

kvalit prostředí  

 

 

MPV: 

 

HV – tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČJS – roční období, 

zvířata, rostliny, atd. 

 

TV, VV a ČJS- viz 

projekt 

 

M – číslo a početní 

operace – psaní číslic 

 

M – geometrie – práce s 

geometrickými tvary 

 

PS- psaní uvolňovacích 

cviků a písmen  

různými výtvarnými 

technikami 

 

ČSP- práce s různými 

druhy materiálů 

 

Vánoce, Velikonoce, 

výrobky na výstavy 

 

návštěva výstav  
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➢ prezentace výsledků 

vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve 

škole (pracovní 

prezentace za 

pomoci učitele pro 

spolužáky, 

prezentace školy v 

rámci výstav či 

dalších akcí školy)  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ uplatňuje základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu  

 

➢ dokáže rozlišovat, porovnávat, 

třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, a uplatnit je podle 

svých schopností při vlastní 

tvorbě  

 

➢ při tvorbě vychází ze svých 

zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie  

 

➢ dokáže vyjádřit pocit z vnímání 

vlastní tvůrčí činnosti 

(mimoslovně, graficky)  

 

➢ zorganizuje si vlastní výtvarnou 

práci 

 

 

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a 

fantazijních 

představ (pohyb těla 

v prostoru, 

manipulace s 

objekty, malba a 

kresba, tradiční a 

netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji 

(houba, silný a slabý 

štětec, fix, tužky, 

pastelky, křídy, 

tiskátka) na různý 

povrch (papír, 

karton, dřevo, 

textil).  

➢ malba prstovými 

barvami 

(obtiskování rukou, 

roztírání dlaní, 

malování prstem).  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

temperovými 

barvami 

➢ nácvik mačkání a 

trhání papíru, 

stříhání, lepení 

papíru.  

➢ modelování.  

➢ netradiční výtvarné 

postupy, různorodé, 

netradiční materiály  

➢ vnímání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

i výsledků běžné a 

umělecké produkce 

(malba, kresba, 

ilustrace hračky, 

objekty, comics)  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

(organizace vlastního 

času) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí, vede  

k uvědomování si 

přírodního prostředí jako 

zdroj inspirace, přispívá 

k vnímání estetických 

kvalit prostředí  

 

 

MPV: 

 

HV – tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČJS – roční období, 

zvířata, rostliny, atd. 

 

TV, VV a ČJS- viz 

projekt 

 

M – číslo a početní 

operace – psaní číslic 

 

M – geometrie – práce s 

geometrickými tvary 

 

PS- psaní uvolňovacích 

cviků a písmen  

různými výtvarnými 

technikami 

 

PV- práce s různými 

druhy materiálů 

 

Vánoce, Velikonoce, 

výrobky na výstavy 

 

návštěva výstav  
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➢ prezentace výsledků 

vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve 

škole (pracovní 

prezentace za 

pomoci učitele pro 

spolužáky, 

prezentace školy v 

rámci výstav či 

dalších akcí školy)  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ uplatňuje základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu  

 

➢ dokáže rozlišovat, porovnávat, 

třídit a pojmenovat linie, barvy, 

tvary, objekty, a uplatnit je podle 

svých schopností při vlastní 

tvorbě  

 

➢ při tvorbě vychází ze svých 

zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie  

 

➢ dokáže vyjádřit pocit z vnímání 

vlastní tvůrčí činnosti 

(mimoslovně, graficky)  

 

➢ zorganizuje si vlastní výtvarnou 

práci 

 

 

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjádření emocí, 

pocitů, nálad a 

fantazijních 

představ (pohyb těla 

v prostoru, 

manipulace s 

objekty, malba a 

kresba, tradiční a 

netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji 

(houba, silný a slabý 

štětec, fix, tužky, 

pastelky, křídy, 

tiskátka) na různý 

povrch (papír, 

karton, dřevo, 

textil).  

➢ malba prstovými 

barvami 

(obtiskování rukou, 

roztírání dlaní, 

malování prstem).  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

temperovými 

barvami 

➢ nácvik mačkání a 

trhání papíru, 

stříhání, lepení 

papíru.  

➢ modelování.  

➢ netradiční výtvarné 

postupy, různorodé, 

netradiční materiály  

➢ vnímání a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních 

i výsledků běžné a 

umělecké produkce 

(malba, kresba, 

ilustrace hračky, 

objekty, comics)  

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj- 

seberegulace a 

sebeorganizace 

(organizace vlastního 

času) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí, vede  

k uvědomování si 

přírodního prostředí jako 

zdroj inspirace, přispívá 

k vnímání estetických 

kvalit prostředí  

 

 

MPV: 

 

HV – tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČJS – roční období, 

zvířata, rostliny, atd. 

 

TV, VV a ČJS- viz 

projekt 

 

M – číslo a početní 

operace – psaní číslic 

 

M – geometrie – práce s 

geometrickými tvary 

 

PS- psaní uvolňovacích 

cviků a písmen  

různými výtvarnými 

technikami 

 

PV- práce s různými 

druhy materiálů 

 

Vánoce, Velikonoce, 

výrobky na výstavy 

 

návštěva výstav  
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➢ prezentace výsledků 

vlastních tvůrčích 

činností ve třídě i ve 

škole (pracovní 

prezentace za 

pomoci učitele pro 

spolužáky, 

prezentace školy v 

rámci výstav či 

dalších akcí školy)  

➢ malování a kreslení 

na volné téma 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ rozvíjí základní dovednosti při 

realizaci a prezentaci vlastní 

tvorby  

 

➢ uplatňuje linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru  

 

➢ používá při vlastní tvorbě vlastní 

zkušenosti a představy  

 

➢ hledá pro vyjadřování 

nejvhodnější prostředky a 

postupy s dopomocí učitele  

 

➢ dokáže si organizovat vlastní 

výtvarnou práci 

 

➢ pozná ukázky ilustrací 

významných dětských ilustrátorů 

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjadřování vjemů, 

emocí, pocitů, 

nálad, prožitků, 

představ a 

zkušeností (umístění 

těla a objektů v 

prostoru, kresba, 

malba, grafika, 

tradiční a netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace v ploše a 

prostoru)  

➢ rozlišování, třídění a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních, 

běžné a umělecké 

produkce (malba, 

kresba, objekty, 

fotografie, 

animovaný film)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji na 

různý povrch  

➢ spontánní kresba a 

malba s náměty ze 

života  

➢ použití pastelu, 

vodových barev a 

křídy  

➢ užití různých 

netradičních technik 

a materiálů  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  

➢ výběr a třídění 

výsledků vlastních 

tvůrčích činností pro 

prezentaci (podle 

vlastní potřeby, před 

spolužáky, pro 

prezentaci školy), 

vnímání, 

porovnávání 

vlastních výsledků s 

výsledky ostatních  

➢ seznámení s 

ukázkami ilustrací 

významných 

dětských ilustrátorů  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(respektování zvláštností 

různých etnik) 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (ochrana 

přírody a kulturních 

památek) 

 

 

návštěva výstavy 

výtvarného umění 

 

Vánoce, Velikonoce 

výrobky na výstavu 

 

MPV: 

 

ČP-roční období, zvířata, 

rostliny 

 

ČS-rodina, škola (funkce 

a struktura) 

 

PS-psaní písmen 

různými výtvarnými 

technikami 

 

M-základní rovinné 

útvary 

 

HV-tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČSP-kompozice z 

přírodního materiálu, 

dekorativní práce  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ rozvíjí základní dovednosti při 

realizaci a prezentaci vlastní 

tvorby  

 

➢ uplatňuje linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i prostoru podle 

vlastního tvůrčího záměru  

 

➢ používá při vlastní tvorbě vlastní 

zkušenosti a představy  

 

➢ hledá pro vyjadřování 

nejvhodnější prostředky a 

postupy s dopomocí učitele  

 

➢ dokáže si organizovat vlastní 

výtvarnou práci 

 

➢ pozná ukázky ilustrací 

významných dětských ilustrátorů 

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjadřování vjemů, 

emocí, pocitů, 

nálad, prožitků, 

představ a 

zkušeností (umístění 

těla a objektů v 

prostoru, kresba, 

malba, grafika, 

tradiční a netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace v ploše a 

prostoru)  

➢ rozlišování, třídění a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních, 

běžné a umělecké 

produkce (malba, 

kresba, objekty, 

fotografie, 

animovaný film)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji na 

různý povrch  

➢ spontánní kresba a 

malba s náměty ze 

života  

➢ použití pastelu, 

vodových barev a 

křídy  

➢ užití různých 

netradičních technik 

a materiálů  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  

➢ výběr a třídění 

výsledků vlastních 

tvůrčích činností pro 

prezentaci (podle 

vlastní potřeby, před 

spolužáky, pro 

prezentaci školy), 

vnímání, 

porovnávání 

vlastních výsledků s 

výsledky ostatních  

➢ seznámení s 

ukázkami ilustrací 

významných 

dětských ilustrátorů  

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(respektování zvláštností 

různých etnik) 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (ochrana 

přírody a kulturních 

památek) 

 

 

návštěva výstavy 

výtvarného umění 

 

Vánoce, Velikonoce 

výrobky na výstavu 

 

MPV: 

 

ČP-roční období, zvířata, 

rostliny 

 

ČS-rodina, škola (funkce 

a struktura) 

 

PS-psaní písmen 

různými výtvarnými 

technikami 

 

M-základní rovinné 

útvary 

 

HV-tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČSP-kompozice z 

přírodního materiálu, 

dekorativní práce  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ uplatňuje základní dovednosti při 

realizaci a prezentaci vlastní 

tvorby  

 

➢ používá linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i prosotru podle 

vlastního tvůrčího záměru  

 

➢ vychází při vlastní tvorbě ze 

svých zkušeností a představ  

 

➢ hledá a volí při vlastní tvorbě 

nejvhodnější prostředky a 

postupy s dopomocí učitele  

 

➢ organizuje si vlastní výtvarnou 

práci  

 

➢ pozná ukázky ilustrací 

významných dětských ilustrátorů 

 

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjadřování vjemů, 

emocí, pocitů, 

nálad, prožitků, 

představ a 

zkušeností (umístění 

těla a objektů v 

prostoru, kresba, 

malba, grafika, 

tradiční a netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace v ploše a 

prostoru)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji na 

různý povrch  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

temperovými 

barvami  

➢ rozlišování odstínů 

a ladění barev  

➢ kresba vycházející z 

barevných skvrn 

➢ užití různých 

netradičních technik 

a materiálů  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  

➢ rozlišování, třídění a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních, 

běžné a umělecké 

produkce (malba, 

kresba, objekty, 

fotografie, 

animovaný film)  

➢ výběr a třídění 

výsledků vlastních 

tvůrčích činností pro 

prezentaci (podle 

vlastní potřeby, před 

spolužáky, pro 

prezentaci školy), 

vnímání, 

porovnávání 

vlastních výsledků s 

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(respektování zvláštností 

různých etnik) 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (ochrana 

přírody a kulturních 

památek) 

 

 

návštěva výstavy 

výtvarného umění 

 

Vánoce, Velikonoce 

výrobky na výstavu 

 

MPV: 

 

ČP-přírodní a kulturní  

zajímavosti regionu 

 

VZ-přátelství, láska a 

partnerství 

 

PS-psaní písmen 

různými výtvarnými 

technikami 

 

M-základní rovinné 

útvary 

 

HV-tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČSP-kompozice z 

přírodního materiálu, 

dekorativní práce 
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výsledky ostatních  

➢ ukázky ilustrací 

významných 

dětských ilustrátorů  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ uplatňuje základní dovednosti při 

realizaci a prezentaci vlastní 

tvorby  

 

➢ používá linie, barvy, tvary a 

objekty v ploše i prosotru podle 

vlastního tvůrčího záměru  

 

➢ vychází při vlastní tvorbě ze 

svých zkušeností a představ  

 

➢ hledá a volí při vlastní tvorbě 

nejvhodnější prostředky a 

postupy s dopomocí učitele  

 

➢ organizuje si vlastní výtvarnou 

práci  

 

➢ pozná ukázky ilustrací 

významných dětských ilustrátorů 

Opakování a 

prohlubování učiva 2. 

stupně  

➢ prostředky a 

postupy pro 

vyjadřování vjemů, 

emocí, pocitů, 

nálad, prožitků, 

představ a 

zkušeností (umístění 

těla a objektů v 

prostoru, kresba, 

malba, grafika, 

tradiční a netradiční 

prostředky a jejich 

kombinace v ploše a 

prostoru)  

➢ kresba a malba 

různými nástroji na 

různý povrch  

➢ kresba křídami, 

voskovými 

pastelkami, 

vodovými nebo 

temperovými 

barvami  

➢ rozlišování odstínů 

a ladění barev  

➢ kresba vycházející z 

barevných skvrn 

➢ užití různých 

netradičních technik 

a materiálů  

➢ malování a kreslení 

na volné téma  

➢ rozlišování, třídění a 

hodnocení výsledků 

tvůrčích činností 

vlastních i ostatních, 

běžné a umělecké 

produkce (malba, 

kresba, objekty, 

fotografie, 

animovaný film)  

➢ výběr a třídění 

výsledků vlastních 

tvůrčích činností pro 

prezentaci (podle 

vlastní potřeby, před 

spolužáky, pro 

prezentaci školy), 

vnímání, 

 

 

MV  

- Kulturní rozdíly 

(respektování zvláštností 

různých etnik) 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (ochrana 

přírody a kulturních 

památek) 

 

 

návštěva výstavy 

výtvarného umění 

 

Vánoce, Velikonoce 

výrobky na výstavu 

 

MPV: 

 

ČP-přírodní a kulturní  

zajímavosti regionu 

 

VZ-přátelství, láska a 

partnerství 

 

PS-psaní písmen 

různými výtvarnými 

technikami 

 

M-základní rovinné 

útvary 

 

HV-tvoření při hudbě a 

na hudbu 

 

ČSP-kompozice z 

přírodního materiálu, 

dekorativní práce 
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porovnávání 

vlastních výsledků s 

výsledky ostatních  

➢ ukázky ilustrací 

významných 

dětských ilustrátorů  
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7.8. Člověk a zdraví 
 

 

➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem 

souvisejícím se zdravím, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost 

osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové 

dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje jim rozvoj jejich fyzických a 

pohybových možností. K osvojení dovedností a poznatků je třeba využívat vhodné motivace a 

činnosti, které posilují zájem žáků. Vedou je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní 

prevence i problémů spojených s poškozením zdraví, v přiměřené míře k věku a rozumovým 

schopnostem. 

Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, 

které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které může 

ohrozit jejich zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby 

chování a rozhodování, které vedou k zachování a posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření 

dovedností a návyků pro uplatnění zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, 

zdravé výživy, pohybových aktivit apod. 

Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech: Výchova ke zdraví a 

Tělesná výchova. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět. Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací a pracovní návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se 

odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova umožňuje žákům využívat vlastní pohybové možnosti. 

Ve shodě s věkem, postižením a pohybovými možnostmi je vede od spontánního pojetí 

pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Směřuje k eliminování 

nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů. 

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových schopností a 

osvojování pohybových dovedností, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i 

specifických formách pohybového učení.  

 
 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování 

preventivních činností podporujících zdraví 
 

♦ poznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených 

s dospíváním 
 

♦ dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví 
 

♦ rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a 

k osvojování poznatků, jak jim předcházet 
 

♦ odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím 
 

♦ poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových 

schopností a dovedností 
 

♦ vnímán prožitků z pohybové činnosti 
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7.8.1. Výchova ke zdraví 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví je realizována v 7. - 8. ročníku základního 

vzdělávání. 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 8. ročníku – 1 hodina týdně 

Výchova ke zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci 

seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání směřuje především k 

tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl 

zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. 

Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných 

situacích, osvojují si dovednosti a způsoby rozhodování a chování, které vedou k zachování či 

posílení zdraví a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. 

Důraz je kladen především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i 

v každodenním životě. 

Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, 

rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v 

každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a 

společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi. 

Výuka probíhá převážně ve třídě. Důraz je kladen především na praktické dovednosti a 

jejich aplikace v modelových situacích i v běžném životě. Proto jsou využívány formy 

různých her, skupinové práce apod. Výuka je doplňována exkurzemi, přednáškami a 

besedami různých organizací podle aktuální nabídky v průběhu školního roku. 
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➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ má osvojenou základní 

terminologii a symboly  

➢ chápe fyziologické, 

psychické i sociální změny 

spojené s dospíváním  

➢ zná vlastní pohybové 

možnosti a omezení, rozvoj 

a využívání pohybových 

dovedností a schopností  

➢ dokáže rozpoznat základní 

situace ohrožující tělesné a 

duševní zdraví vlastní i 

druhých, má osvojené 

poznatky, jak jim 

předcházet  

➢ nacvičuje vhodné modely 

chování v běžném životě  

➢ dokáže vnímat prožitky z 

pohybové činnosti 

 

➢ poskytuje dostatek informačních zdrojů a učebních 

podnětů: knihovna, internet, exkurze, zážitková 

pedagogika  

➢ propojuje informace se skutečným životem  

➢ vede žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 

vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a 

zodpovědnosti 

k řešení problémů  

žák:  

➢ dokáže uvažovat nad 

problémem, klade si otázky  

➢ zvolí vhodný způsob řešení 

a obhájí jej před ostatními  

➢ dokáže spolupracovat ve 

 

učitel: 

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která je 

podněcuje k tvořivému myšlení, nikoliv hotové  

➢ směřuje žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 

přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 

uplatňuje mezipředmětové vztahy  
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skupině ➢ zařazuje nové formy vyučování, praktická cvičení a 

činnosti do vyučovacího procesu  

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování 

komunikativní  

žák:  

➢ jasně, srozumitelně a 

vhodně dokáže formulovat 

svoje názory a postřehy  

➢ naslouchá jiným a toleruje 

jejich odlišný názor 

 

učitel: 

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému apod.  

➢ poskytuje dostatek možností a zdrojů pro samostatné 

vyhledávání informací (encyklopedie, internet, 

odborné publikace, časopisy)  

➢ učí rozlišovat kvalitu a serióznost zdroje informací 

sociální a personální 

žák: 

➢ podílí se na vytváření 

pravidel vzájemného soužití 

a dodržuje je  

➢ uvědomuje si odlišnosti a 

jedinečnosti každého 

člověka  

➢ má pozitivní sebedůvěru  

➢ je si vědom vlastních 

možností, respektuje je i u 

druhých lidí  

➢ využívá nacvičené modely 

chování v každodenním 

životě 

 

učitel:  

➢ Stanovuje jasná pravidla pro soužití ve škole – 

seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi  

➢ vytváří bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 

porozumění, klidu, přátelství a pochopení  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 

prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným  

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu  

 

občanská  

žák:  

➢ vnímá zdraví jako základní 

životní hodnotu  

➢ rozliší, co je zdravé a zdraví 

 

učitel: 

➢ směřuje žáky k pochopení základních potřeb zdravého 

vývoje člověka  

➢ vytváří a upevňuje poznatky a dovednosti žáků v 
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prospívá a co zdraví 

poškozuje a ohrožuje  

➢ dokáže odmítnout škodlivé 

látky neslučitelné se 

zdravím  

➢ dokáže vyhledat odbornou 

pomoc sobě i druhým 

oblasti péče o zdraví, včetně zdůraznění nutnosti 

prevence 

➢ vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu bez 

závislostí (tabák, alkohol a další drogy), nacvičujeme 

umění odmítnout drogu a jiných škodlivých látek  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat je v životě 

pracovní  

žák:  

➢ dodržuje zásady zdravého 

způsobu života a ochrany 

zdraví 

➢ uplatňuje preventivní 

činnosti podporující zdraví 

 

učitel:  

➢ poskytuje žákům prostor k poznání a reálnému 

posouzení svých možností, schopností, zájmů a jejich 

využití 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ví o významu dobrého soužití 

mezi vrstevníky i členy rodiny  

 

➢ respektuje zdravotní stav svůj i 

svých vrstevníků, umí popsat své 

zdravotní problémy a potíže  

 

➢ má správné stravovací návyky a v 

rámci svých možností dodržuje a 

uplatňuje zásady správné výživy  

 

➢ chápe základní životní potřeby a 

jejich uplatňování ve shodě se 

zdravím  

 

➢ uplatňuje způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu s 

vrstevníky, při komunikaci s 

neznámými lidmi, v konfliktních 

a krizových situacích a ví, kde v 

případě potřeby vyhledat pomoc  

 

➢ řídí se pokyny odpovědných osob 

při mimořádných událostech  

 

➢ používá důležitá telefonní čísla v 

případě potřeby pomoci 

 

➢ vztahy ve dvojici, 

kamarádství, 

přátelství, láska, 

partnerské vztahy, 

manželství a 

rodičovství  

➢ vztahy a soužití v 

prostředí rodiny, 

školy, vrstevnické 

skupiny  

➢ dětství, puberta, 

dospívání, tělesné 

změny  

➢ sexuální dospívání, 

prevence rizikového 

sexuálního chování; 

antikoncepce, 

těhotenství  

➢ výživa a zdraví, 

zásady správného 

stravování; vliv 

životních podmínek 

a způsobu 

stravování na 

zdraví; specifické 

druhy výživy  

➢ tělesná hygiena, 

zásady osobní a 

intimní hygieny; 

otužování; význam 

pohybu pro zdraví  

➢ režim dne  

➢ ochrana před 

přenosnými i 

nepřenosnými 

chorobami, 

chronickým 

onemocněním a 

úrazy, bezpečné 

způsoby chování 

(nemoci přenosné 

pohlavním 

stykem,HIV/AIDS, 

hepatitidy); 

preventivní a 

lékařská péče; 

chování v situacích 

úrazu a život 

ohrožujících stavů 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

sebepoznání a sebepojetí 

(moje tělo, moje vztahy 

k druhým lidem) 

  

- Sociální rozvoj-  

mezilidské vztahy 

(podpora a pomoc) 

 

- Komunikace 

(komunikace v různých 

situacích) 

 

 

MPV: 

 

ČS-mezilidské vztahy ve 

společnosti 

 

ČP-ochrana zdraví při 

různých činnostech, 

první pomoc 

 

VV-vyjadřování 

vlastních pocitů  

kresbou a malbou 

 

ČSP-příprava 

jednoduchého pokrmu, 

zásady zdravé výživy 

 

TV-význam sportu pro 

zdraví  
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(úrazy v 

domácnosti, při 

sportu, na 

pracovišti, v 

dopravě)  

➢ relaxační techniky  

➢ bezpečné chování, 

komunikce s 

vrstevníky a 

neznámými lidmi  

➢ dodržování pravidel 

bezpečnosti a 

ochrany 

zdraví,bezpečné 

prostředí ve škole; 

ochrana zdraví při 

různých činnostech, 

ochrana člověka za 

mimořádných 

událostí 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ ví o významu dobrého soužití 

mezi vrstevníky i členy rodiny  

 

➢ respektuje zdravotní stav svůj i 

svých vrstevníků, umí popsat své 

zdravotní problémy a potíže  

 

➢ má správné stravovací návyky a v 

rámci svých možností dodržuje a 

uplatňuje zásady správné výživy  

 

➢ chápe základní životní potřeby a 

jejich uplatňování ve shodě se 

zdravím  

 

➢ uplatňuje způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu s 

vrstevníky, při komunikaci s 

neznámými lidmi, v konfliktních 

a krizových situacích a ví, kde v 

případě potřeby vyhledat pomoc  

 

➢ aplikuje osvojené sociální 

dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy  

 

➢ zaujímá odmítavé postoje ke 

všem formám brutality a násilí  

 

➢ ví o souvislosti mezi konzumací 

návykových psychoaktivních 

látek a poškozováním zdraví  

 

➢ řídí se pokyny odpovědných osob 

při mimořádných událostech  

 

➢ používá důležitá telefonní čísla v 

případě potřeby pomoci 

 

➢ vztahy ve dvojici, 

kamarádství, 

přátelství, láska, 

partnerské vztahy, 

manželství a 

rodičovství  

➢ vztahy a soužití v 

prostředí rodiny, 

školy, vrstevnické 

skupiny  

➢ dětství, puberta, 

dospívání, tělesné 

změny  

➢ sexuální dospívání, 

prevence rizikového 

sexuálního chování; 

antikoncepce, 

těhotenství  

➢ výživa a zdraví, 

zásady správného 

stravování; vliv 

životních podmínek 

a způsobu 

stravování na 

zdraví; specifické 

druhy výživy  

➢ tělesná hygiena, 

zásady osobní a 

intimní hygieny; 

otužování; význam 

pohybu pro zdraví  

➢ režim dne  

➢ ochrana před 

přenosnými i 

nepřenosnými 

chorobami, 

chronickým 

onemocněním a 

úrazy, bezpečné 

způsoby chování 

(nemoci přenosné 

pohlavním 

stykem,HIV/AIDS, 

hepatitidy); 

preventivní a 

lékařská péče; 

chování v situacích 

úrazu a život 

ohrožujících stavů 

(úrazy v 

domácnosti, při 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

seberegulace a 

sebeorganizace 

(sebeovládání, 

organizace vlastního 

času) 

 

MV  

- Lidské vztahy 

(základní morální 

normy) 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (vztah člověka 

k prostředí)  

  

 

 

MPV: 

 

ČS-zdravotní a sociální 

péče, orgány a 

instituce,trestná činnost 

 

ČP-zásady ochrany 

životního prostředí 

 

I-bezpečnostní návyky  

při práci s počítačem 

 

VV-vyjadřování 

vlastních pocitů kresbou 

a malbou 

 

ČSP-bezpečnost a 

hygiena při práci s 

nástroji a nářadím 

 

TV-význam sportu pro 

zdraví 
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sportu, na 

pracovišti, v 

dopravě)  

➢ relaxační techniky 

➢ civilizační choroby, 

zdravotní ryzika; 

preventivní a 

lékařská péče  

➢ zdravotní a sociální 

rizika zneužívání 

návykových látek  

➢ skryté formy a 

stupně 

individuálního násilí 

a zneužívání, 

sexuální kriminalita; 

šikana a jiné projevy 

násilí; formy 

sexuálního 

zneužívání dětí; 

komunikace se 

službami odborné 

pomoci – praktické 

dovednosti  

➢ bezpečné chování, 

komunikce s 

vrstevníky a 

neznámými lidmi  

➢ dodržování pravidel 

bezpečnosti a 

ochrany 

zdraví,bezpečné 

prostředí ve škole;  

ochrana zdraví při 

různých činnostech, 

ochrana člověka za 

mimořádných 

událostí 
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7.8.2. Tělesná výchova  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

  
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního 

vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 4. ročník – 3 hodiny týdně 

5. - 6. ročník – 3 hodiny týdně 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 10. ročník – 3 hodiny týdně 

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení 

jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností 

(zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se 

podřídit kolektivu …) 

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec. Systémem 

jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke zvyšování tělesné zdatnosti a k 

správnému držení těla žáků. Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním u dětí radostného 

pocitu z pohybu se podílíme na zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům 

svého okolí 

Je to předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální 

tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním 

možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. 

Výuka Tělesné výchovy probíhá nejčastěji v tělocvičně, na hřišti, v parku, ve volné 

přírodě, zařazujeme také výuku plavání v plaveckém bazénu. K zimním pohybovým aktivitám 

a dovednostem využíváme svahu školního sadu, sjezdovek v přilehlém okolí a každoročního 

zimního pobytu v Krkonoších. 
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➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ dokáže vybrat a využívat 

vhodné metody a formy 

vlastního fyzického rozvoje  

➢ dokáže využívat vlastní 

pohybové schopnosti a 

rozvíjí je  

➢ zná souvislosti mezi 

tělesnou kondicí a 

psychickou pohodou  

➢ orientuje se v terminologii 

jednotlivých cvičení 

 

➢ zařazuje metody, které podporují zvídavost  

➢ propojuje informace se skutečným životem  

➢ v rámci individuálních schopností zlepšuje 

komunikativní dovednosti žáků, schopnost spolupráce, 

práce v týmu, poznávání vlastních možností  

➢ hodnotí žáky formou zpětné vazby a kladného 

hodnocení, posuzuje žáky podle individuálního 

pokroku a zlepšení 

k řešení problémů  

žák:  

➢ dokáže přemýšlet o 

problému při zvládnutí 

cviku, sportovního prvku a 

hledá cesty k jeho zvládnutí  

➢ hledá vhodné taktiky v 

individuálních a 

kolektivních sportech 

 

učitel: 

➢ směřuje žáky k objevování vzájemných vztahů a příčin 

přírodních, společenských a dalších jevů a dějů, 

uplatňujeme mezipředmětové vztahy  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 

zkušeností a poznatků  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň jednotlivých žáků 

komunikativní  

žák:  

➢ vyslechne a přijme pokyny 

učitele 

 

učitel: 

➢  využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně, písemně, pomocí technických 

prostředků)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 
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názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společné konstruktivní řešení 

problému 

sociální a personální 

žák: 

➢ dodržuje pravidla fair – play  

➢ rozvíjí spolupráci uvnitř 

kolektivu  

➢ přijímá a plní úkoly v rámci 

sportovních aktivit od 

učitele 

 

učitel:  

➢ stanovuje jasná pravidla pro soužití ve škole – 

seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi  

➢ vytváří bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 

porozumění, klidu přátelství a pochopení  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 

prezentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným  

➢ stimuluje žáky k pozitivnímu myšlení, prožívání a 

jednání  

➢ umožňuje žákům zažít pocit úspěchu 

občanská  

žák:  

➢ dokáže respektovat rozdílné 

fyzické dispozice druhých a 

jejich práva  

➢ váží si každého sportovního 

výkonu  

➢ chápe potřebu dodržování 

osobní hygieny při 

tělesných aktivitách  

➢ umí poskytnout v rámci 

svých možností první 

pomoc při úrazech lehčího 

charakteru 

 

učitel: 

➢ vede žáky k toleranci v osobním životě i ve škole a 

společnosti  

➢ motivuje žáky vhodným prostředím (účelnost, 

funkčnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho 

úpravě) a vzory chování  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat v praktickém 

životě  

➢ směřuje žáky k pochopení základních potřeb zdravého 

vývoje člověka 

pracovní  

žák:  

➢ chápe nutnost dodržování 

pravidel ve sportu i v celém 

 

učitel:  

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků  
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životě 

➢ rozpozná možná rizika při 

pohybových činnostech a 

hledá cesty jejich 

minimalizace  

➢ zpracovává a prezentuje 

naměřené výkony  

➢ má prožitky z pohybové 

aktivity 

➢ poskytuje žákům prostor k poznání a reálnému 

posouzení svých možností, schopností a zájmů  

➢ odhaluje a podporuje jejich přednosti  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ má kladný postoj k pohybovým 

aktivitám  

 

➢ dokáže se podle pokynů připravit 

na pohybovou činnost  

 

➢ dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách  

 

➢ má rozvinutou motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže se řídit podle základních 

pokynů a povelů k osvojované 

činnosti  

 

➢ má osvojeny základní pohybové 

lokomoce, dovednosti a 

prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, délka a 

intenzita pohybu, 

spontánní pohybové 

činnosti a hry  

➢ příprava organismu, 

příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení  

➢ zdravotně zaměřené 

činnosti: správné 

držení těla, 

průpravná, 

koordinační, 

kompenzační, 

relaxační, 

psychomotorická, 

dechová a jiná 

zdravotně zaměřená 

cvičení  

➢ hygiena při TV, 

osobní hygiena, 

hygiena cvičebního 

prostředí, vhodné 

oblečení a obuv  

➢ bezpečnost při 

pohybových 

činnostech v různém 

prostředí  

 

 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry, 

pohybové hry s 

různým zaměřením 

a s využitím 

tradičního i 

netradičního náčiní, 

bez náčiní, 

motivační, tvořivé a 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena  

(dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému)-  

- Sociální rozvoj- 

spolupráce a soutěživost 

(rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností 

pro spolupráci a pro 

zvládání soutěže a 

konkurence) 

 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví  

 

 

plavecký výcvik 

 

cvičení v přírodě 

 

Hry, soutěže, závody, 

pobyty v přírodě 

 

MPV 

 

M – orientace v prostoru 

  

HV – změna pohybu při 

rytmické změně  

– chůze a pochod podle 

hudebního doprovodu 

 

ČJS – ochrana životního 

prostředí  
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napodobivé hry  

➢ základy gymnastiky, 

průpravná cvičení, 

cvičení s náčiním a 

na vybraném nářadí  

➢ rytmická a kondiční 

cvičení, vyjádření 

rytmu pohybem, 

sladění 

jednoduchého 

pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky  

➢ základy atletiky, 

průpravné atletické 

činnosti, varianty 

chůze; běhy na 

krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod 

míčkem  

➢ základy sportovních 

her, průpravné hry; 

základní manipulace 

s míčem, hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ pobyt ve vodním 

prostředí, hygiena 

plavání; adaptace na 

vodní prostředí; hry 

ve vodě, plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, chování v 

přírodě, ochrana 

přírody, chůze v 

terénu  

➢ pobyt v zimní 

přírodě; hry na 

sněhu a na ledě; 

základní techniky 

pohybu a jízdy na 

saních, a bobech; 

bezpečnost při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ organizace při TV, 

základní organizační 

činnosti  

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely a 

signály  

➢ pravidla 

zjednodušených 

osvojovaných 

pohybových 

činností a her  

➢ zásady sportovního 

jednání a chování; 

fair play  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ má kladný postoj k pohybovým 

aktivitám  

 

➢ dokáže se podle pokynů připravit 

na pohybovou činnost  

 

➢ dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách  

 

➢ má rozvinutou motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže se řídit podle základních 

pokynů a povelů k osvojované 

činnosti  

 

➢ má osvojeny základní pohybové 

lokomoce, dovednosti a 

prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, délka a 

intenzita pohybu, 

spontánní pohybové 

činnosti a hry  

➢ příprava organismu, 

příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení  

➢ zdravotně zaměřené 

činnosti: správné 

držení těla, 

průpravná, 

koordinační, 

kompenzační, 

relaxační, 

psychomotorická, 

dechová a jiná 

zdravotně zaměřená 

cvičení  

➢ hygiena při TV, 

osobní hygiena, 

hygiena cvičebního 

prostředí, vhodné 

oblečení a obuv  

➢ bezpečnost při 

pohybových 

činnostech v různém 

prostředí 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry, 

pohybové hry s 

různým zaměřením 

a s využitím 

tradičního i 

netradičního náčiní, 

bez náčiní, 

motivační, tvořivé a 

napodobivé hry  

➢ základy gymnastiky, 

průpravná cvičení, 

cvičení s náčiním a 

 

 

OSV 

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena  

(dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému)-  

- Sociální rozvoj- 

spolupráce a soutěživost 

(rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností 

pro spolupráci a pro 

zvládání soutěže a 

konkurence) 

 

 

 

EV 

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví  

 

 

plavecký výcvik 

 

cvičení v přírodě 

 

 

 

Hry, soutěže, závody, 

pobyty v přírodě 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – orientace v prostoru 

  

HV – změna pohybu při 

rytmické změně  

– chůze a pochod podle 

hudebního doprovodu 

 

ČJS – ochrana životního 

prostředí  
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na vybraném nářadí  

➢ rytmická a kondiční 

cvičení, vyjádření 

rytmu pohybem, 

sladění 

jednoduchého 

pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky  

➢ základy atletiky, 

průpravné atletické 

činnosti, varianty 

chůze; běhy na 

krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod 

míčkem  

➢ základy sportovních 

her, průpravné hry; 

základní manipulace 

s míčem, hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ pobyt ve vodním 

prostředí, hygiena 

plavání; adaptace na 

vodní prostředí; hry 

ve vodě, plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, chování v 

přírodě, ochrana 

přírody, chůze v 

terénu  

➢ pobyt v zimní 

přírodě; hry na 

sněhu a na ledě; 

základní techniky 

pohybu a jízdy na 

saních, a bobech; 

bezpečnost při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ organizace při TV, 

základní organizační 

činnosti  

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely a 

signály  

➢ pravidla 

zjednodušených 

osvojovaných 

pohybových 

činností a her  

➢ zásady sportovního 

jednání a chování; 

fair play 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ má kladný postoj k pohybovým 

aktivitám  

 

➢ dokáže se podle pokynů připravit 

na pohybovou činnost  

 

➢ dodržuje základní zásady 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech a mít osvojeny 

základní hygienické návyky při 

pohybových aktivitách  

 

➢ má rozvinutou motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže se řídit podle základních 

pokynů a povelů k osvojované 

činnosti  

 

➢ má osvojeny základní pohybové 

lokomoce, dovednosti a 

prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, délka a 

intenzita pohybu, 

spontánní pohybové 

činnosti a hry  

➢ příprava organismu, 

příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení  

➢ zdravotně zaměřené 

činnosti: správné 

držení těla, 

průpravná, 

koordinační, 

kompenzační, 

relaxační, 

psychomotorická, 

dechová a jiná 

zdravotně zaměřená 

cvičení  

➢ hygiena při TV, 

osobní hygiena, 

hygiena cvičebního 

prostředí, vhodné 

oblečení a obuv  

➢ bezpečnost při 

pohybových 

činnostech v různém 

prostředí  

 

 

 

  

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry, 

pohybové hry s 

různým zaměřením 

a s využitím 

tradičního i 

netradičního náčiní, 

bez náčiní, 

motivační, tvořivé a 

 

 

OSV 

- Osobnostní rozvoj-  

psychohygiena  

(dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému)-  

- Sociální rozvoj- 

spolupráce a soutěživost 

(rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností 

pro spolupráci a pro 

zvládání soutěže a 

konkurence) 

 

 

 

EV 

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví  

 

 

plavecký výcvik 

 

cvičení v přírodě 

 

 

 

Hry, soutěže, závody, 

pobyty v přírodě 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – orientace v prostoru 

  

HV – změna pohybu při 

rytmické změně  

– chůze a pochod podle 

hudebního doprovodu 

 

ČJS – ochrana životního 

prostředí  

 



 221  

napodobivé hry  

➢ základy gymnastiky, 

průpravná cvičení, 

cvičení s náčiním a 

na vybraném nářadí  

➢ rytmická a kondiční 

cvičení, vyjádření 

rytmu pohybem, 

sladění 

jednoduchého 

pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky  

➢ základy atletiky, 

průpravné atletické 

činnosti, varianty 

chůze; běhy na 

krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod 

míčkem  

➢ základy sportovních 

her, průpravné hry; 

základní manipulace 

s míčem, hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ pobyt ve vodním 

prostředí, hygiena 

plavání; adaptace na 

vodní prostředí; hry 

ve vodě, plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, chování v 

přírodě, ochrana 

přírody, chůze v 

terénu  

➢ pobyt v zimní 

přírodě; hry na 

sněhu a na ledě; 

základní techniky 

pohybu a jízdy na 

saních, a bobech; 

bezpečnost při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ organizace při TV, 

základní organizační 

činnosti  

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely a 

signály  

➢ pravidla 

zjednodušených 

osvojovaných 

pohybových 

činností a her  

➢ zásady sportovního 

jednání a chování; 

fair play 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ zlepšuje svou tělesnou zdatnost, 

pohybový projev a správné držení 

těla  

 

➢ ovládá podle pokynu základní 

přípravu organismu před 

pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti  

 

➢ podle pokynu uplatňuje v 

pohybovém režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením  

 

 

➢ rozumí základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uplatňuje hygienické a 

bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti  

 

 

 

 

 

➢ má základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností  

 

➢ využívá osvojené pohybové 

dovednosti při hrách a soutěžích 

 

➢ má rozvinutou motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, délka a 

intenzita pohybu, 

spontánní pohybové 

činnosti a hry  

➢ příprava organismu, 

příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení  

➢ zdravotně zaměřené 

činnosti: správné 

držení těla, 

průpravná, 

koordinační, 

kompenzační, 

relaxační, 

psychomotorická, 

dechová a jiná 

zdravotně zaměřená 

cvičení  

➢ hygiena při TV, 

osobní hygiena, 

hygiena cvičebního 

prostředí, vhodné 

oblečení a obuv  

➢ bezpečnost při 

pohybových 

činnostech v různém 

prostředí   

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry, 

pohybové hry s 

různým zaměřením 

a s využitím 

tradičního i 

netradičního náčiní, 

bez náčiní, 

motivační, tvořivé a 

napodobivé hry  

➢ základy gymnastiky, 

průpravná cvičení, 

cvičení s náčiním a 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

komunikace  

- spolupráce a 

soutěživost  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, dobré 

mezilidské vztahy, vztah 

k přírodě a kulturním 

hodnotám) 

 

EV  

– Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví 

  

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy) 

 

 

plavecký výcvik 

 

cvičení v přírodě 

 

 

 

Hry, soutěže, závody, 

pobyty v přírodě 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – orientace v prostoru 

  

HV – změna pohybu při 

rytmické změně  

– chůze a pochod podle 

hudebního doprovodu 

 

ČJS – ochrana životního 

prostředí  
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na vybraném nářadí  

➢ rytmická a kondiční 

cvičení, vyjádření 

rytmu pohybem, 

sladění 

jednoduchého 

pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky  

➢ základy atletiky, 

průpravné atletické 

činnosti, varianty 

chůze; běhy na 

krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod 

míčkem  

➢ základy sportovních 

her, průpravné hry; 

základní manipulace 

s míčem, hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ pobyt ve vodním 

prostředí, hygiena 

plavání; adaptace na 

vodní prostředí; hry 

ve vodě, plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, chování v 

přírodě, ochrana 

přírody, chůze v 

terénu  

➢ pobyt v zimní 

přírodě; hry na 

sněhu a na ledě; 

základní techniky 

pohybu a jízdy na 

saních, a bobech; 

bezpečnost při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ organizace při TV, 

základní organizační 

činnosti  

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely a 

signály  

➢ pravidla 

zjednodušených 

osvojovaných 

pohybových 

činností a her  

➢ zásady sportovního 

jednání a chování; 

fair play 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ zlepšuje svou tělesnou zdatnost, 

pohybový projev a správné držení 

těla  

 

➢ ovládá podle pokynu základní 

přípravu organismu před 

pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti  

 

➢ podle pokynu uplatňuje v 

pohybovém režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením  

 

 

➢ rozumí základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uplatňuje hygienické a 

bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti  

 

 

 

 

 

➢ má základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností  

 

➢ využívá osvojené pohybové 

dovednosti při hrách a soutěžích 

 

➢ má rozvinutou motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, délka a 

intenzita pohybu, 

spontánní pohybové 

činnosti a hry  

➢ příprava organismu, 

příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení  

➢ zdravotně zaměřené 

činnosti: správné 

držení těla, 

průpravná, 

koordinační, 

kompenzační, 

relaxační, 

psychomotorická, 

dechová a jiná 

zdravotně zaměřená 

cvičení  

➢ hygiena při TV, 

osobní hygiena, 

hygiena cvičebního 

prostředí, vhodné 

oblečení a obuv  

➢ bezpečnost při 

pohybových 

činnostech v různém 

prostředí  

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry, 

pohybové hry s 

různým zaměřením 

a s využitím 

tradičního i 

netradičního náčiní, 

bez náčiní, 

motivační, tvořivé a 

napodobivé hry  

➢ základy gymnastiky, 

průpravná cvičení, 

cvičení s náčiním a 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

komunikace  

- spolupráce a 

soutěživost  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, dobré 

mezilidské vztahy, vztah 

k přírodě a kulturním 

hodnotám) 

 

EV  

– Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví 

  

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy) 

 

 

plavecký výcvik 

 

cvičení v přírodě 

 

 

 

Hry, soutěže, závody, 

pobyty v přírodě 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – orientace v prostoru 

  

HV – změna pohybu při 

rytmické změně  

– chůze a pochod podle 

hudebního doprovodu 

 

ČJS – ochrana životního 

prostředí  
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na vybraném nářadí  

➢ rytmická a kondiční 

cvičení, vyjádření 

rytmu pohybem, 

sladění 

jednoduchého 

pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky  

➢ základy atletiky, 

průpravné atletické 

činnosti, varianty 

chůze; běhy na 

krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod 

míčkem  

➢ základy sportovních 

her, průpravné hry; 

základní manipulace 

s míčem, hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ pobyt ve vodním 

prostředí, hygiena 

plavání; adaptace na 

vodní prostředí; hry 

ve vodě, plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, chování v 

přírodě, ochrana 

přírody, chůze v 

terénu  

➢ pobyt v zimní 

přírodě; hry na 

sněhu a na ledě; 

základní techniky 

pohybu a jízdy na 

saních, a bobech; 

bezpečnost při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ organizace při TV, 

základní organizační 

činnosti  

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely a 

signály  

➢ pravidla 

zjednodušených 

osvojovaných 

pohybových 

činností a her  

➢ zásady sportovního 

jednání a chování; 

fair play 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ zlepšuje svou tělesnou zdatnost, 

pohybový projev a správné držení 

těla  

 

➢ ovládá podle pokynu základní 

přípravu organismu před 

pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti  

 

➢ podle pokynu uplatňuje v 

pohybovém režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením  

 

 

➢ rozumí základním termínům 

tělocvičné terminologie a 

reagovat na pokyny k provádění 

vlastní pohybové činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uplatňuje hygienické a 

bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové činnosti  

 

 

 

 

 

➢ má základní pohybové 

dovednosti podle svých 

pohybových možností a 

schopností  

 

➢ využívá osvojené pohybové 

dovednosti při hrách a soutěžích 

 

➢ má rozvinutou motoriku a 

koordinaci pohybů a poloh 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, délka a 

intenzita pohybu, 

spontánní pohybové 

činnosti a hry  

➢ příprava organismu, 

příprava před 

pohybovou činností, 

uklidnění po zátěži, 

protahovací cvičení  

➢ zdravotně zaměřené 

činnosti: správné 

držení těla, 

průpravná, 

koordinační, 

kompenzační, 

relaxační, 

psychomotorická, 

dechová a jiná 

zdravotně zaměřená 

cvičení  

➢ hygiena při TV, 

osobní hygiena, 

hygiena cvičebního 

prostředí, vhodné 

oblečení a obuv  

➢ bezpečnost při 

pohybových 

činnostech v různém 

prostředí   

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry, 

pohybové hry s 

různým zaměřením 

a s využitím 

tradičního i 

netradičního náčiní, 

bez náčiní, 

motivační, tvořivé a 

napodobivé hry  

➢ základy gymnastiky, 

průpravná cvičení, 

cvičení s náčiním a 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

komunikace  

- spolupráce a 

soutěživost  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, dobré 

mezilidské vztahy, vztah 

k přírodě a kulturním 

hodnotám) 

 

EV  

– Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví 

  

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy) 

 

 

plavecký výcvik 

 

cvičení v přírodě 

 

 

 

Hry, soutěže, závody, 

pobyty v přírodě 

 

 

 

 

 

MPV 

 

M – orientace v prostoru 

  

HV – změna pohybu při 

rytmické změně  

– chůze a pochod podle 

hudebního doprovodu 

- pohybové činnosti 

 

ČJS – ochrana životního 

prostředí  
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na vybraném nářadí  

➢ rytmická a kondiční 

cvičení, vyjádření 

rytmu pohybem, 

sladění 

jednoduchého 

pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky  

➢ základy atletiky, 

průpravné atletické 

činnosti, varianty 

chůze; běhy na 

krátké vzdálenosti, 

skok do dálky; hod 

míčkem  

➢ základy sportovních 

her, průpravné hry; 

základní manipulace 

s míčem, hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ pobyt ve vodním 

prostředí, hygiena 

plavání; adaptace na 

vodní prostředí; hry 

ve vodě, plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, chování v 

přírodě, ochrana 

přírody, chůze v 

terénu  

➢ pobyt v zimní 

přírodě; hry na 

sněhu a na ledě; 

základní techniky 

pohybu a jízdy na 

saních, a bobech; 

bezpečnost při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ organizace při TV, 

základní organizační 

činnosti  

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely a 

signály  

➢ pravidla 

zjednodušených 

osvojovaných 

pohybových 

činností a her  

➢ zásady sportovního 

jednání a chování; 

fair play 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné provedení cviků  

 

➢ snaží se o zlepšení pohybových 

schopností a dovedností  

 

➢ připravuje se postupně na 

pohybovou činnost a její 

ukončení  

 

➢ používá základní kompenzační a 

relaxační techniky  

 

➢ ošetří drobná poranění a požádá o 

pomoc  

 

➢ dodržuje bezpečné chování v 

přírodě a v silničním provozu  

 

➢ rozvíjí svoji tělesnou zdatnost  

 

➢ využívá při cvičení osvojované 

pohybové dovednosti dle 

individuálních předpokladů  

 

➢ snaží se o co nejsprávnější 

provedení pohybové činnosti 

samostatně i dle pokynů  

 

➢ sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony  

 

➢ dodržuje dohodnutou spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, pohybové 

aktivity  

➢ rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, 

silových a 

koordinačních 

schopností  

➢ prevence a korekce 

svalových 

dysbalancí, 

průpravná, kondiční, 

koordinační, 

koncentrační a 

postřehová cvičení, 

kompenzační, 

vyrovnávací, 

relaxační cvičení, 

cvičení ke 

správnému držení 

těla a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení 

➢ hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech, vhodný 

oděv a obuv ve 

specifickém 

prostředí 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry s 

různým zaměřením, 

pohybové hry s 

netradičními 

pomůckami  

➢ gymnastika, cvičení 

s náčiním a na 

vybraném nářadí  

➢ rytmické a kondiční 

formy cvičení s 

hudbou a 

rytmickým 

doprovodem  

 

 

OSV  

– Sociální rozvoj-

komunikace v TV 

(dodržování určených 

pravidel, pokynů)  

- spolupráce a 

soutěživost (ve skupině)  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, vztah k přírodě 

a kulturním hodnotám) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví, ochrana zdraví 

 

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy)  

 

 

cvičení v přírodě 

 

plavecký výcvik 

 

sezonní činnosti 

 

hry, soutěže,závody 

 

školní výlet 

 

MPV: 

 

ŘV-komunikace v TV 

(povely, signály, gesta) 

 

M-počet cviků, orientace 

v prostoru 

 

HV-pohybový projev 

podle hudby, pochod 

 

VZ-význam pohybu pro 

zdraví  
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➢ atletika, starty: běhy 

na dráze, v terénu, 

skok do dálky, skok 

do výšky, hod 

míčkem, hod 

granátem, vrh koulí  

➢ sportovní hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ plavání, prvky 

zdravotního plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, základní 

poznatky z turistiky, 

chůze a orientace v 

terénu, táboření, 

základní turistické 

dovednosti, ochrana 

přírody  

➢ základní techniky 

jízdy na lyžích, na 

sáňkách a bobech, 

pobyt v zimní 

přírodě, bezpečnost 

pohybu v zimní 

horské krajině a při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

➢ další (i netradiční) 

pohybové činnosti – 

jízda na kole, 

koloběžce  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely, 

signály, gesta, 

základy odborné 

terminologie, 

vzájemná 

komunikace při 

osvojovaných 

pohybových 

činnostech  

➢ historie a současnost 

sportu, významné 

sportovní soutěže  

➢ pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností, základní 

pravidla her  

 

 

 

 

 



 230  

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ dbá na správné provedení cviků  

 

➢ snaží se o zlepšení pohybových 

schopností a dovedností  

 

➢ připravuje se postupně na 

pohybovou činnost a její 

ukončení  

 

➢ používá základní kompenzační a 

relaxační techniky  

 

➢ ošetří drobná poranění a požádá o 

pomoc  

 

➢ dodržuje bezpečné chování v 

přírodě a v silničním provozu  

 

➢ rozvíjí svoji tělesnou zdatnost  

 

➢ využívá při cvičení osvojované 

pohybové dovednosti dle 

individuálních předpokladů  

 

➢ snaží se o co nejsprávnější 

provedení pohybové činnosti 

samostatně i dle pokynů  

 

➢ sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony  

 

➢ dodržuje dohodnutou spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, pohybové 

aktivity  

➢ rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, 

silových a 

koordinačních 

schopností  

➢ prevence a korekce 

svalových 

dysbalancí, 

průpravná, kondiční, 

koordinační, 

koncentrační a 

postřehová cvičení, 

kompenzační, 

vyrovnávací, 

relaxační cvičení, 

cvičení ke 

správnému držení 

těla a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení   

➢ hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech, vhodný 

oděv a obuv ve 

specifickém 

prostředí 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry s 

různým zaměřením, 

pohybové hry s 

netradičními 

pomůckami  

➢ gymnastika, cvičení 

s náčiním a na 

vybraném nářadí  

➢ rytmické a kondiční 

formy cvičení s 

hudbou a 

rytmickým 

doprovodem  

 

 

OSV  

– Sociální rozvoj-

komunikace v TV 

(dodržování určených 

pravidel, pokynů)  

- spolupráce a 

soutěživost (ve skupině)  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, vztah k přírodě 

a kulturním hodnotám) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví, ochrana zdraví 

 

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy)  

 

 

cvičení v přírodě 

 

plavecký výcvik 

 

sezonní činnosti 

 

hry,soutěže,závody 

 

školní výlet 

 

MPV: 

 

ŘV-komunikace v TV 

(povely, signály, gesta) 

 

M-počet cviků, orientace 

v prostoru 

 

HV-pohybový projev 

podle hudby, pochod 

 

VZ-význam pohybu pro 

zdraví  
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➢ atletika, starty: běhy 

na dráze, v terénu, 

skok do dálky, skok 

do výšky, hod 

míčkem, hod 

granátem, vrh koulí  

➢ sportovní hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ plavání, prvky 

zdravotního plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, základní 

poznatky z turistiky, 

chůze a orientace v 

terénu, táboření, 

základní turistické 

dovednosti, ochrana 

přírody  

➢ základní techniky 

jízdy na lyžích, na 

sáňkách a bobech, 

pobyt v zimní 

přírodě, bezpečnost 

pohybu v zimní 

horské krajině a při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

➢ další (i netradiční) 

pohybové činnosti – 

jízda na kole, 

koloběžce  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely, 

signály, gesta, 

základy odborné 

terminologie, 

vzájemná 

komunikace při 

osvojovaných 

pohybových 

činnostech  

➢ historie a současnost 

sportu, významné 

sportovní soutěže  

➢ pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností, základní 

pravidla her  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových schopností a 

o zdokonalování základních 

lokomocí a pohybových 

dovedností  

 

➢ připraví se cíleně na pohybovou 

činnost a její ukončení  

 

➢ využívá základní kompenzační a 

relaxační techniky  

 

➢ ví jaké jsou zásady ošetření 

drobných poranění, umí požádat 

o pomoc  

 

➢ uplatňuje bezpečné chování v 

přírodě a silničním provozu  

 

 

➢ snaží se o co nejsprávnější 

provedení pohybové činnosti  

 

➢ zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a využívá 

je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech  

 

➢ sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony 

 

➢ dodržuje dohodnutou spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, pohybové 

aktivity  

➢ rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, 

silových a 

koordinačních 

schopností  

➢ prevence a korekce 

svalových 

dysbalancí, 

průpravná, kondiční, 

koordinační, 

koncentrační a 

postřehová cvičení, 

kompenzační, 

vyrovnávací, 

relaxační cvičení, 

cvičení ke 

správnému držení 

těla a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení   

➢ hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech, vhodný 

oděv a obuv ve 

specifickém 

prostředí 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry s 

různým zaměřením, 

pohybové hry s 

netradičními 

pomůckami  

➢ gymnastika, cvičení 

s náčiním a na 

vybraném nářadí  

➢ rytmické a kondiční 

formy cvičení s 

hudbou a 

rytmickým 

doprovodem  

 

 

OSV  

– Sociální rozvoj-

komunikace v TV 

(dodržování určených 

pravidel, pokynů)  

- spolupráce a 

soutěživost (ve skupině)  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, vztah k přírodě 

a kulturním hodnotám) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví, ochrana zdraví 

 

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy)  

 

 

cvičení v přírodě 

 

plavecký výcvik 

 

sezonní činnosti 

 

hry,soutěže,závody 

 

školní výlet 

 

MPV: 

 

ŘV-komunikace v TV 

(povely, signály, gesta) 

 

M-počet cviků, orientace 

v prostoru 

 

HV-pohybový projev 

podle hudby, pochod 

 

VZ-význam pohybu pro 

zdraví 

 

ČS-ochrana zdraví, 

bezpečnost, hygiena, 

systém zdravotní péče  
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➢ atletika, starty: běhy 

na dráze, v terénu, 

skok do dálky, skok 

do výšky, hod 

míčkem, hod 

granátem, vrh koulí  

➢ sportovní hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ plavání, prvky 

zdravotního plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, základní 

poznatky z turistiky, 

chůze a orientace v 

terénu, táboření, 

základní turistické 

dovednosti, ochrana 

přírody  

➢ základní techniky 

jízdy na lyžích, na 

sáňkách a bobech, 

pobyt v zimní 

přírodě, bezpečnost 

pohybu v zimní 

horské krajině a při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

➢ další (i netradiční) 

pohybové činnosti – 

jízda na kole, 

koloběžce  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely, 

signály, gesta, 

základy odborné 

terminologie, 

vzájemná 

komunikace při 

osvojovaných 

pohybových 

činnostech  

➢ historie a současnost 

sportu, významné 

sportovní soutěže  

➢ pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností, základní 

pravidla her  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ usiluje o zlepšení a udržení 

úrovně pohybových schopností a 

o zdokonalování základních 

lokomocí a pohybových 

dovedností  

 

➢ připraví se cíleně na pohybovou 

činnost a její ukončení  

 

➢ využívá základní kompenzační a 

relaxační techniky  

 

➢ ví jaké jsou zásady ošetření 

drobných poranění, umí požádat 

o pomoc  

 

➢ uplatňuje bezpečné chování v 

přírodě a silničním provozu  

 

 

➢ snaží se o co nejsprávnější 

provedení pohybové činnosti  

 

➢ zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a využívá 

je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech  

 

➢ sleduje určené prvky pohybové 

činnosti a výkony 

 

➢ dodržuje dohodnutou spolupráci 

v družstvu při kolektivních hrách 

 

Činnosti ovlivňující 

zdraví: 

 

➢ význam pohybu pro 

zdraví, pohybový 

režim, pohybové 

aktivity  

➢ rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, 

silových a 

koordinačních 

schopností  

➢ prevence a korekce 

svalových 

dysbalancí, 

průpravná, kondiční, 

koordinační, 

koncentrační a 

postřehová cvičení, 

kompenzační, 

vyrovnávací, 

relaxační cvičení, 

cvičení ke 

správnému držení 

těla a jiná zdravotně 

zaměřená cvičení   

➢ hygiena a 

bezpečnost při 

pohybových 

činnostech, vhodný 

oděv a obuv ve 

specifickém 

prostředí 

 

Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových 

dovedností: 

 

➢ pohybové hry s 

různým zaměřením, 

pohybové hry s 

netradičními 

pomůckami  

➢ gymnastika, cvičení 

s náčiním a na 

vybraném nářadí  

➢ rytmické a kondiční 

formy cvičení s 

hudbou a 

rytmickým 

doprovodem  

 

 

OSV  

– Sociální rozvoj-

komunikace v TV 

(dodržování určených 

pravidel, pokynů)  

- spolupráce a 

soutěživost (ve skupině)  

- Osobnostní rozvoj –  

sebepoznání a 

sebepojetí,  

- Morální rozvoj – řešení  

problémů a rozhodovací 

dovednosti  

- Hodnoty, postoje, 

praktická etika (respekt k 

druhým, vztah k přírodě 

a kulturním hodnotám) 

 

EV  

- Vztah člověka k 

prostředí – prostředí a 

zdraví, ochrana zdraví 

 

MV 

 

- Lidské vztahy,  

tolerance  

(komunikace slovní i 

mimoslovní, mezilidské 

vztahy)  

 

 

cvičení v přírodě 

 

plavecký výcvik 

 

sezonní činnosti 

 

hry, soutěže,závody 

 

školní výlet 

 

MPV: 

 

ŘV-komunikace v TV 

(povely, signály, gesta) 

 

M-počet cviků, orientace 

v prostoru 

 

HV-pohybový projev 

podle hudby, pochod 

 

VZ-význam pohybu pro 

zdraví 

 

ČS-ochrana zdraví, 

bezpečnost, hygiena, 

systém zdravotní péče  
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➢ atletika, starty: běhy 

na dráze, v terénu, 

skok do dálky, skok 

do výšky, hod 

míčkem, hod 

granátem, vrh koulí  

➢ sportovní hry s 

upravenými 

pravidly  

➢ plavání, prvky 

zdravotního plavání  

➢ turistika a pobyt v 

přírodě, základní 

poznatky z turistiky, 

chůze a orientace v 

terénu, táboření, 

základní turistické 

dovednosti, ochrana 

přírody  

➢ základní techniky 

jízdy na lyžích, na 

sáňkách a bobech, 

pobyt v zimní 

přírodě, bezpečnost 

pohybu v zimní 

horské krajině a při 

pohybových 

aktivitách na sněhu  

➢ další (i netradiční) 

pohybové činnosti – 

jízda na kole, 

koloběžce  

 

Činnosti podporující 

pohybové učení: 

 

➢ komunikace v TV, 

smluvené povely, 

signály, gesta, 

základy odborné 

terminologie, 

vzájemná 

komunikace při 

osvojovaných 

pohybových 

činnostech  

➢ historie a současnost 

sportu, významné 

sportovní soutěže  

➢ pravidla 

osvojovaných 

pohybových 

činností, základní 

pravidla her  
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7.9. Člověk a svět práce 

 

 
➢ Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí ve 

vzdělávání žáků s mentálním postižením. Zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které 

vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v 

různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení 

motorických schopností, manuálních dovedností a návyků žáků a tím přispívá k jejich co 

nejsamostatnějšímu zapojení do každodenního života a umožňuje jim přípravu na vykonávání 

jednoduchých pracovních činností. 

Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s 

různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. 

Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na tematické okruhy: 
 

➢ Sebeobsluha 

➢ Práce s drobným materiálem 

➢ Práce montážní a demontážní 

➢ Pěstitelské práce 

➢ Práce v domácnosti 

➢ Práce s technickými materiály (zařazeny pouze na druhém stupni). 

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad 

bezpečnosti a hygieny při práci. V rámci praktických cvičení se žáci seznamují s konkrétními 

jednoduchými pracovními činnostmi. 

 

➢ Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

♦ zvládnutí úkonů souvisejících se sebeobsluhou 

♦ rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních 

dovedností a návyků 

♦ překonávání obtíží a dokončování pracovních úkolů 
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♦ práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 

♦ osvojení dovedností k praktickému užívání a zacházení s předměty denní potřeby, s 

vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím 

♦ porozumění zadaným jednoduchým pracovním postupům 

♦ poznání pracovních činností, které napomáhají k využití volného času 

♦ dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 
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7.9.1. Člověk a svět práce 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
➢ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obsah 

vyučovacího předmětu je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. 

Týdenní dotace na 1. stupni: 1. - 3. ročník – 3 hodiny týdně 

4. - 6. ročník – 4 hodiny týdně 

Týdenní dotace na 2. stupni: 7. - 8. ročník – 5 hodin týdně 

9. - 10. ročník- 6 hodin týdně + 1 disponibilní hodina týdně 

Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické 

schopnosti, manuelní dovednosti a pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, organizovat 

svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu. 

Při práci s drobným materiálem učíme žáky stříhat, ohýbat, spojovat, výtvarně ztvárňovat, 

dávat výrobkům pěkný vzhled. To podporuje dětskou představivost a obrazotvornost. Při 

práci s papírem učíme žáky poznávat vlastnosti a druhy papíru, naučíme je správně držet 

nůžky, stříhat celou délkou ostří nůžek i části ostří. Učíme je poznávat, z čeho nůžky jsou a 

jaké mají vlastnosti a jak se s nimi bezpečně zachází. Při modelování žáci poznávají vlastnosti 

modelovací hmoty, vytvářejí z ní jednoduché předměty, zvířata i postavy a to většinou podle 

jejich vlastních představ, atd. Při realizaci pěstitelských prací pečují o nenáročné rostliny, 

vedou pěstitelské pokusy a pozorování a v rámci prací v domácnosti pak získávají základní 

orientaci ve vybavení kuchyně, přípravě jednoduchých pokrmů a výběru potravin. 

Výuka probíhá ve školní kuchyni, v prostorách školy, na školním dvoře, zahrádce, v sadu 

nebo dílně.  
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➢ Výchovné a vzdělávací strategie k vytvoření klíčových kompetencí 
 

Klíčové kompetence Strategie výchovy a vzdělávání 

k učení  

žák:  

 

učitel:  

 

➢ prakticky si osvojuje práci 

podle návodu, je manuálně 

zručný a získává pracovní 

dovednosti a návyky  

➢ zná pracovní činnosti, které 

lze využít k využití volného 

času  

➢ plánuje si činnost při práci, 

je schopen samostatně 

pracovat  

➢ propojuje získané poznatky 

do širších celků, nalézá 

souvislosti  

➢ poznává předměty denní 

potřeby, nástroje, pomůcky, 

vlastnosti materiálů a 

surovin a jejich použitelnost  

➢ zvládne úkony související 

se sebeobsluhou 

 

➢ poskytuje dostatek informačních zdrojů a učebních 

podnětů  

➢ propojuje informace se skutečným životem  

➢ zařazuje metody, které podporují zvídavost  

➢ vede žáky k samostatnosti, organizaci vlastní činnosti, 

vlastnímu úsudku, iniciativě, tvořivosti a odpovědnosti  

➢ v rámci individuálních schopností zlepšuje 

komunikativní dovednosti žáků, schopnost spolupráce, 

práce v týmu, poznávání vlastních možností, 

presentace vlastních výsledků  

➢ podporuje tvořivost, vytváří motivující prostředí  

➢ přistupuje k žákům individuálně, pracuje s přiměřeným 

učivem a zdroji informací 

k řešení problémů  

žák:  

➢ aplikuje řešení při 

obdobných zadáních a umí 

hledat nové způsoby využití 

dovedností při práci  

➢ zvolí správný pracovní 

 

učitel: 

➢ poznatky žákům předkládá v podobě, která podněcuje 

k tvořivému myšlení  

➢ zařazuje nové formy vyučování, praktická cvičení a 

činnosti do vyučovacího procesu  

➢ vytváří dostatek příležitostí pro získávání nových 
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postup  

➢ nenechá se odradit 

případným nezdarem, 

dokončí pracovní úkol  

➢ uvědomuje si zodpovědnost 

za svá rozhodnutí 

zkušeností a poznatků  

➢ rozvíjí schopnost logického uvažování  

➢ při všech aktivitách bere v potaz individuální 

schopnosti a mentální úroveň žáků 

komunikativní  

žák:  

➢ zvládá komunikaci, využívá 

vhodné způsoby  

➢ naslouchá a porozumí 

názorům ostatních 

 

učitel: 

➢ využívá a rozvíjí všechny formy komunikačních 

technik (ústně, písemně, pomocí technických 

prostředků)  

➢ dává žákům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního 

názoru vhodnou formou, vede je k toleranci odlišného 

názoru, schopnosti hledat společní konstruktivní řešení 

problému 

sociální a personální 

žák: 

➢ spolupracuje ve dvojici a v 

malé skupině  

➢ dokáže pracovat v kolektivu 

a přijmout odpovědnost za 

své i společné výsledky 

práce  

➢ uvědomuje si potřebu 

ohleduplnosti na pracovišti  

➢ vytváří pozitivní vztahy ve 

skupině 

 

učitel:  

➢ stanovuje jasná pravidla pro soužití ve škole, 

seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi  

➢ vytváří bezpečné prostředí, atmosféru tolerance, 

porozumění, klidu, přátelství a pochopení  

➢ zapojuje žáky do týmové práce – ke spolupráci a 

společnému prožívání, pochopení role ve skupině, 

presentaci výsledků, poznávání sebe a vztahů k jiným  

➢ vede žáky k otevřenému a kultivovanému projevu 

chování 

občanská  

žák:  

➢ chápe vliv různých činností 

člověka na životní prostředí 

a spoluzodpovědnost za 

jeho ochranu 

 

učitel: 

➢ motivuje žáky vhodným prostředím (účelnost, 

funkčnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast na jeho 

úpravě) a vzory chování  

➢ vštěpuje žákům normy chování k ostatním lidem, 



 241  

➢ tvořivě přistupuje k plnění 

zadaných témat  

➢ orientuje se v situaci, která 

ohrožuje zdraví, 

vyhodnocuje ji a zaujímá 

správná stanoviska  

➢ je si vědom svých práv a 

povinností ve škole i mimo 

školu 

schopnost přijmout je za své a uplatňovat v praktickém 

životě  

➢ směřuje žáky k pochopení základních potřeb zdravého 

vývoje člověka 

pracovní  

žák:  

➢ uvědoměle, správně a 

bezpečně používá všechny 

nástroje a materiál  

➢ ovládá jednoduché pracovní 

postupy  

➢ organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost  

➢ snaží se provádět práci v co 

nejlepší kvalitě  

➢ vyhledává možná rizika při 

různých činnostech a hledá 

cesty k jejich minimalizaci  

➢ dodržuje hygienická a 

bezpečnostní pravidla při 

práci  

➢ zvládá úkony spojené se 

sebeobsluhou 

 

učitel:  

➢ vede žáky k osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků  

➢ poskytuje žákům prostor k poznání a reálnému 

posouzení svých možností, schopností a zájmů a jejich  

➢ odhaluje a podporuje jejich přednosti  

➢ na základě získaných základních zkušeností rozvíjí 

schopnost samostatné i kolektivní práce, nabízí žákům 

možnost volby postupů a úkolů  

➢ při všech pracovních činnostech vede žáky k 

dodržování zásad bezpečnosti práce, hospodárnému 

využití materiálu a správnému užívání svěřených 

nástrojů a prostředků 
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➢ Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

1. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ má základní hygienické návyky a 

zvládá sebeobslužné činnosti  

 

➢ zvládne oblékání a svlékání 

oděvu, skládání a uložení oděvu, 

obouvání  

 

➢ udržuje pořádek ve svých věcech 

i ve svém okolí  

 

 

 

 

 

 

 

➢ třídí různé druhy drobného 

materiálu podle velikosti, tvaru, 

barev  

 

➢ ovládá základní manuální 

dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a 

pomůckami  

 

➢ vytvoří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů  

 

➢ pracuje podle slovního návodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ovládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

Sebeobsluha: 

 

➢ základní hygienické 

návyky, osobní 

hygiena  

➢ svlékání a oblékání 

oděvu, skládání 

oděvu, obouvání  

➢ běžná údržba oděvu 

a obuvi, ukládání, 

čištění  

➢ péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí  

 

Práce s drobným 

materiálem: 

 

➢ různé drobné 

materiály a jejich 

užití (přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.)  

➢ výroba kontejnerů 

na tříděný odpad  

➢ pracovní pomůcky a 

nástroje, funkce a 

využití  

➢ jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, organizace 

práce  

➢ lidové zvyky, 

tradice, řemesla, 

užití některých 

jednoduchých 

technik zpracování 

vybraných materiálů  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ stavebnice, plošné, 

prostorové; 

sestavování 

jednoduchých 

modelů  

➢ práce podle 

 

 

OSV  

- Rozvoj schopností 

poznávání (smyslové 

vnímání, pozornost, 

soustředění) 

 

EV  

- Základní podmínky 

života (význam a 

ochrana vody, půda, 

přírodní zdroje) 

 

 

MV  

- Lidské vztahy (rozvoj 

spolupráce, upevňování 

mezilidských vztahů, 

harmonický rozvoj 

osobnosti)  

 

 

Práce s přírodním 

materiálem 

 

Práce na školním 

pozemku, péče o životní 

prostředí 

 

Vánoce Velikonoce- 

výrobky, výzdoba, atd. 

 

MPV: 

 

VV – malba, kresba 

 

ČJS – ovoce a zelenina, 

základy stolování, 

kalendář přírody  

- výroba kontejnerů na 

tříděný odpad 

 

M-přímka, geometrické 

tvary, atd. 
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➢ pozoruje přírodu v jednotlivých 

ročních obdobích  

 

➢ pečuje o nenáročné rostliny v 

bytě i na zahradě  

 

➢ používá lehké zahradní náčiní  

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže připravit stůl pro 

jednoduché stolování  

 

➢ dokáže připravit jednoduchý 

pokrm  

 

➢ chová se vhodně při stolování  

 

➢ orientuje se v základním 

vybavení kuchyně  

 

 

 

 

 

➢ provede drobné úklidové práce  

 

slovního návodu a 

jednoduché 

předlohy  

➢ montáž a demontáž 

jednoduchých 

předmětů 

 

Pěstitelské práce: 

  

➢ pěstování rostlin na 

zahradě (okrasné 

rostliny, zelenina 

aj.)  

➢ pěstování 

pokojových rostlin, 

podmínky pro 

pěstování  

➢ zásady bezpečné 

práce s rostlinami  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ základní vybavení 

kuchyně  

➢ příprava 

jednoduchého 

pokrmu  

➢ stolování: 

jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného stolování  

➢ práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním, bezpečnost 

při zacházení s 

kuchyňskými 

pomůckami  

➢ drobné úklidové 

práce, utírání 

prachu, mytí nádobí, 

mytí podlahy, 

vysávání prachu 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

2. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ má základní hygienické návyky a 

zvládá sebeobslužné činnosti  

 

➢ zvládne oblékání a svlékání 

oděvu, skládání a uložení oděvu, 

obouvání  

 

➢ udržuje pořádek ve svých věcech 

i ve svém okolí  

 

 

 

 

 

 

 

➢ třídí různé druhy drobného 

materiálu podle velikosti, tvaru, 

barev  

 

➢ ovládá základní manuální 

dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a 

pomůckami  

 

➢ vytvoří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů  

 

➢ pracuje podle slovního návodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ovládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

 

 

Sebeobsluha: 

 

➢ základní hygienické 

návyky, osobní 

hygiena  

➢ svlékání a oblékání 

oděvu, skládání 

oděvu, obouvání  

➢ běžná údržba oděvu 

a obuvi, ukládání, 

čištění  

➢ péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí  

 

Práce s drobným 

materiálem: 

 

➢ různé drobné 

materiály a jejich 

užití (přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.)  

➢ výroba kontejnerů 

na tříděný odpad  

➢ pracovní pomůcky a 

nástroje, funkce a 

využití  

➢ jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, organizace 

práce  

➢ lidové zvyky, 

tradice, řemesla, 

užití některých 

jednoduchých 

technik zpracování 

vybraných materiálů  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ stavebnice, plošné, 

prostorové; 

sestavování 

jednoduchých 

modelů  

➢ práce podle 

slovního návodu a 

jednoduché 

 

 

OSV  

- Rozvoj schopností 

poznávání (smyslové 

vnímání, pozornost, 

soustředění) 

 

EV  

- Základní podmínky 

života (význam a 

ochrana vody, půda, 

přírodní zdroje) 

 

 

MV  

- Lidské vztahy (rozvoj 

spolupráce, upevňování 

mezilidských vztahů, 

harmonický rozvoj 

osobnosti)  

 

 

Práce s přírodním 

materiálem 

 

Práce na školním 

pozemku, péče o životní 

prostředí 

 

Vánoce Velikonoce- 

výrobky, výzdoba, atd. 

 

MPV: 

 

VV – malba, kresba 

 

ČJS – ovoce a zelenina, 

základy stolování, 

kalendář přírody  

- výroba kontejnerů na 

tříděný odpad 

 

M-přímka, geometrické 

tvary, atd. 
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➢ pozoruje přírodu v jednotlivých 

ročních obdobích  

 

➢ pečuje o nenáročné rostliny v 

bytě i na zahradě  

 

➢ používá lehké zahradní náčiní  

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže připravit stůl pro 

jednoduché stolování  

 

➢ dokáže připravit jednoduchý 

pokrm  

 

➢ chová se vhodně při stolování  

 

➢ orientuje se v základním 

vybavení kuchyně  

 

 

 

 

 

➢ provede drobné úklidové práce  

 

předlohy  

➢ montáž a demontáž 

jednoduchých 

předmětů 

 

Pěstitelské práce: 

  

➢ pěstování rostlin na 

zahradě (okrasné 

rostliny, zelenina 

aj.)  

➢ pěstování 

pokojových rostlin, 

podmínky pro 

pěstování  

➢ zásady bezpečné 

práce s rostlinami  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ základní vybavení 

kuchyně  

➢ příprava 

jednoduchého 

pokrmu  

➢ stolování: 

jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného stolování  

➢ práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním, bezpečnost 

při zacházení s 

kuchyňskými 

pomůckami  

➢ drobné úklidové 

práce, utírání 

prachu, mytí nádobí, 

mytí podlahy, 

vysávání prachu 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

3. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ má základní hygienické návyky a 

zvládá sebeobslužné činnosti  

 

➢ zvládne oblékání a svlékání 

oděvu, skládání a uložení oděvu, 

obouvání  

 

➢ udržuje pořádek ve svých věcech 

i ve svém okolí  

 

 

 

 

 

 

 

➢ třídí různé druhy drobného 

materiálu podle velikosti, tvaru, 

barev  

 

➢ ovládá základní manuální 

dovednosti při práci s 

jednoduchými materiály a 

pomůckami  

 

➢ vytvoří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů  

 

➢ pracuje podle slovního návodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ovládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

 

 

Sebeobsluha: 

 

➢ základní hygienické 

návyky, osobní 

hygiena  

➢ svlékání a oblékání 

oděvu, skládání 

oděvu, obouvání  

➢ běžná údržba oděvu 

a obuvi, ukládání, 

čištění  

➢ péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí  

 

Práce s drobným 

materiálem: 

 

➢ různé drobné 

materiály a jejich 

užití (přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.)  

➢ výroba kontejnerů 

na tříděný odpad  

➢ pracovní pomůcky a 

nástroje, funkce a 

využití  

➢ jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, organizace 

práce  

➢ lidové zvyky, 

tradice, řemesla, 

užití některých 

jednoduchých 

technik zpracování 

vybraných materiálů  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ stavebnice, plošné, 

prostorové; 

sestavování 

jednoduchých 

modelů  

➢ práce podle 

slovního návodu a 

jednoduché 

 

 

OSV  

- Rozvoj schopností 

poznávání (smyslové 

vnímání, pozornost, 

soustředění) 

 

EV  

- Základní podmínky 

života (význam a 

ochrana vody, půda, 

přírodní zdroje) 

 

 

MV  

- Lidské vztahy (rozvoj 

spolupráce, upevňování 

mezilidských vztahů, 

harmonický rozvoj 

osobnosti)  

 

 

Práce s přírodním 

materiálem 

 

Práce na školním 

pozemku, péče o životní 

prostředí 

 

Vánoce Velikonoce- 

výrobky, výzdoba, atd. 

 

MPV: 

 

VV – malba, kresba 

 

ČJS – ovoce a zelenina, 

základy stolování, 

kalendář přírody  

- výroba kontejnerů na 

tříděný odpad 

 

M-přímka, geometrické 

tvary, atd. 
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➢ pozoruje přírodu v jednotlivých 

ročních obdobích  

 

➢ pečuje o nenáročné rostliny v 

bytě i na zahradě  

 

➢ používá lehké zahradní náčiní  

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže připravit stůl pro 

jednoduché stolování  

 

➢ dokáže připravit jednoduchý 

pokrm  

 

➢ chová se vhodně při stolování  

 

➢ orientuje se v základním 

vybavení kuchyně  

 

 

 

 

 

➢ provede drobné úklidové práce  

 

předlohy  

➢ montáž a demontáž 

jednoduchých 

předmětů 

 

Pěstitelské práce: 

  

➢ pěstování rostlin na 

zahradě (okrasné 

rostliny, zelenina 

aj.)  

➢ pěstování 

pokojových rostlin, 

podmínky pro 

pěstování  

➢ zásady bezpečné 

práce s rostlinami  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ základní vybavení 

kuchyně  

➢ příprava 

jednoduchého 

pokrmu  

➢ stolování: 

jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného stolování  

➢ práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním, bezpečnost 

při zacházení s 

kuchyňskými 

pomůckami  

➢ drobné úklidové 

práce, utírání 

prachu, mytí nádobí, 

mytí podlahy, 

vysávání prachu 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

4. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ pečuje o své tělo, svůj zevnějšek i 

své osobní věci  

 

➢ ovládá běžnou údržbu oděvu i 

obuvi  

 

➢ dodržuje zásady účelného 

oblékání  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ pracuje podle předlohy a vytvářet 

přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z drobných 

materiálů  

 

➢ dokáže využívat při tvořivých 

činnostech vlastní fantazii i prvky 

lidových tradic  

 

➢ zvolí si vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu  

 

➢ dokáže udržovat pořádek na 

pracovním místě; dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce  

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže provádět při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž  

 

➢ pracuje podle slovního návodu, 

předlohy  

 

➢ spojuje a rozpojuje různé 

jednoduché předměty  

 

 

Sebeobsluha: 

 

➢ základní hygienické 

návyky, osobní 

hygiena  

➢ svlékání a oblékání 

oděvu, skládání 

oděvu, obouvání  

➢ běžná údržba oděvu 

a obuvi, ukládání, 

čištění  

➢ péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí  

 

Práce s drobným 

materiálem: 

 

➢ různé drobné 

materiály a jejich 

užití (přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.)  

➢ výroba kontejnerů 

na tříděný odpad  

➢ pracovní pomůcky a 

nástroje, funkce a 

využití  

➢ jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, organizace 

práce  

➢ lidové zvyky, 

tradice, řemesla, 

užití některých 

jednoduchých 

technik zpracování 

vybraných materiálů  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ stavebnice, plošné, 

prostorové; 

sestavování 

jednoduchých 

modelů  

➢ práce podle 

slovního návodu a 

jednoduché 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(rozvoj spolupráce, 

harmonický rozvoj 

osobnosti)  

- Rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(tolerantní vztahy a 

spolupráce s jinými 

lidmi, bez ohledu na 

jejich kulturní, sociální, 

náboženskou, zájmovou 

nebo generační 

příslušnost)  

 

 

Sběr přírodnin, sušení 

 

Práce na školním 

pozemku a v okolí školy 

  

Vánoce Velikonoce- 

výrobky, výzdoba, atd. 

 

MPV: 

 

VV – malba, kresba 

 

ČJS – ovoce a zelenina, 

kalendář přírody, 

živočichové, rostliny  

- výroba kontejnerů na 

tříděný odpad 

 

M-přímka, geometrické 

tvary, atd. 
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➢ dokáže udržovat pořádek na svém 

pracovním místě, dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce  

 

 

➢ ví, jaké jsou základní podmínky a 

postupy pro pěstování vybraných 

rostlin  

 

➢ dokáže ošetřovat a pěstovat 

nenáročné pokojové i venkovní 

rostliny  

 

➢ zvolí si podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní  

 

➢ má vědomosti o léčivkách i 

jedovatých rostlinách 

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce při práci s 

rostlinami na zahradě  

 

 

➢ pozná základní vybavení kuchyně  

 

➢ dokáže připravit jednoduché 

pohoštění  

 

➢ uplatňuje zásady správné výživy  

 

➢ dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování při stolování  

 

➢ pracuje s jednoduchými 

kuchyňskými nástroji  

 

➢ ví, jakým způsobem udržovat 

pořádek v bytě, ve třídě  

 

➢ dokáže udržet pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržovat 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce v domácnosti 

 

předlohy  

➢ montáž a demontáž 

jednoduchých 

předmětů 

 

Pěstitelské práce: 

  

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, půda a její 

zpracování; výživa 

rostlin; osivo  

➢ pěstování rostlin na 

zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, 

jedovaté rostliny, 

koření, zelenina aj.)  

➢ pěstování 

pokojových rostlin, 

podmínky pro 

pěstování  

➢ zásady bezpečné 

práce s rostlinami  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ základní vybavení 

kuchyně 

➢ potraviny, výběr, 

nákup a skladování 

potravin  

➢ stolování: 

jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného stolování  

➢ práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním, bezpečnost 

při zacházení s 

kuchyňskými 

pomůckami  

➢ drobné úklidové 

práce, utírání 

prachu, mytí nádobí, 

mytí podlahy, 

vysávání prachu 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

5. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ pečuje o své tělo, svůj zevnějšek i 

své osobní věci  

 

➢ ovládá běžnou údržbu oděvu i 

obuvi  

 

➢ dodržuje zásady účelného 

oblékání  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ pracuje podle předlohy a vytvářet 

přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z drobných 

materiálů  

 

➢ dokáže využívat při tvořivých 

činnostech vlastní fantazii i prvky 

lidových tradic  

 

➢ zvolí si vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu  

 

➢ dokáže udržovat pořádek na 

pracovním místě; dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce  

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže provádět při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž  

 

➢ pracuje podle slovního návodu, 

předlohy  

 

➢ spojuje a rozpojuje různé 

jednoduché předměty  

 

 

Sebeobsluha: 

 

➢ základní hygienické 

návyky, osobní 

hygiena  

➢ svlékání a oblékání 

oděvu, skládání 

oděvu, obouvání  

➢ běžná údržba oděvu 

a obuvi, ukládání, 

čištění  

➢ péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí  

 

Práce s drobným 

materiálem: 

 

➢ různé drobné 

materiály a jejich 

užití (přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.)  

➢ výroba kontejnerů 

na tříděný odpad  

➢ pracovní pomůcky a 

nástroje, funkce a 

využití  

➢ jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, organizace 

práce  

➢ lidové zvyky, 

tradice, řemesla, 

užití některých 

jednoduchých 

technik zpracování 

vybraných materiálů  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ stavebnice, plošné, 

prostorové; 

sestavování 

jednoduchých 

modelů  

➢ práce podle 

slovního návodu a 

jednoduché 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(rozvoj spolupráce, 

harmonický rozvoj 

osobnosti)  

- Rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(tolerantní vztahy a 

spolupráce s jinými 

lidmi, bez ohledu na 

jejich kulturní, sociální, 

náboženskou, zájmovou 

nebo generační 

příslušnost)  

 

 

Sběr přírodnin, sušení 

 

Práce na školním 

pozemku a v okolí školy 

  

Vánoce Velikonoce- 

výrobky, výzdoba, atd. 

 

MPV: 

 

VV – malba, kresba 

 

ČJS – ovoce a zelenina, 

kalendář přírody, 

živočichové, rostliny  

- výroba kontejnerů na 

tříděný odpad 

 

M-přímka, geometrické 

tvary, atd. 
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➢ dokáže udržovat pořádek na svém 

pracovním místě, dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce  

 

 

➢ ví, jaké jsou základní podmínky a 

postupy pro pěstování vybraných 

rostlin  

 

➢ dokáže ošetřovat a pěstovat 

nenáročné pokojové i venkovní 

rostliny  

 

➢ zvolí si podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní  

 

➢ má vědomosti o léčivkách i 

jedovatých rostlinách 

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce při práci s 

rostlinami na zahradě  

 

 

➢ pozná základní vybavení kuchyně  

 

➢ dokáže připravit jednoduché 

pohoštění  

 

➢ uplatňuje zásady správné výživy  

 

➢ dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování při stolování  

 

➢ pracuje s jednoduchými 

kuchyňskými nástroji  

 

➢ ví, jakým způsobem udržovat 

pořádek v bytě, ve třídě  

 

➢ dokáže udržet pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržovat 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce v domácnosti 

 

předlohy  

➢ montáž a demontáž 

jednoduchých 

předmětů 

 

Pěstitelské práce: 

  

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, půda a její 

zpracování; výživa 

rostlin; osivo  

➢ pěstování rostlin na 

zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, 

jedovaté rostliny, 

koření, zelenina aj.)  

➢ pěstování 

pokojových rostlin, 

podmínky pro 

pěstování  

➢ zásady bezpečné 

práce s rostlinami  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ základní vybavení 

kuchyně 

➢ potraviny, výběr, 

nákup a skladování 

potravin  

➢ stolování: 

jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného stolování  

➢ práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním, bezpečnost 

při zacházení s 

kuchyňskými 

pomůckami  

➢ drobné úklidové 

práce, utírání 

prachu, mytí nádobí, 

mytí podlahy, 

vysávání prachu 

 

 

 

 

 

 

 



 252  

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

6. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

➢ pečuje o své tělo, svůj zevnějšek i 

své osobní věci  

 

➢ ovládá běžnou údržbu oděvu i 

obuvi  

 

➢ dodržuje zásady účelného 

oblékání  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ pracuje podle předlohy a vytvářet 

přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z drobných 

materiálů  

 

➢ dokáže využívat při tvořivých 

činnostech vlastní fantazii i prvky 

lidových tradic  

 

➢ zvolí si vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu  

 

➢ dokáže udržovat pořádek na 

pracovním místě; dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce  

 

 

 

 

 

 

➢ dokáže provádět při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž  

 

➢ pracuje podle slovního návodu, 

předlohy  

 

➢ spojuje a rozpojuje různé 

jednoduché předměty  

 

 

Sebeobsluha: 

 

➢ základní hygienické 

návyky, osobní 

hygiena  

➢ svlékání a oblékání 

oděvu, skládání 

oděvu, obouvání  

➢ běžná údržba oděvu 

a obuvi, ukládání, 

čištění  

➢ péče o osobní věci, 

uklízení a ukládání 

osobních věcí  

 

Práce s drobným 

materiálem: 

 

➢ různé drobné 

materiály a jejich 

užití (přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír a karton, 

textil, drát, fólie aj.)  

➢ výroba kontejnerů 

na tříděný odpad  

➢ pracovní pomůcky a 

nástroje, funkce a 

využití  

➢ jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, organizace 

práce  

➢ lidové zvyky, 

tradice, řemesla, 

užití některých 

jednoduchých 

technik zpracování 

vybraných materiálů  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ stavebnice, plošné, 

prostorové; 

sestavování 

jednoduchých 

modelů  

➢ práce podle 

slovního návodu a 

jednoduché 

 

 

OSV  

- Sociální rozvoj-

spolupráce a soutěživost 

(rozvoj spolupráce, 

harmonický rozvoj 

osobnosti)  

- Rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(tolerantní vztahy a 

spolupráce s jinými 

lidmi, bez ohledu na 

jejich kulturní, sociální, 

náboženskou, zájmovou 

nebo generační 

příslušnost)  

 

 

Sběr přírodnin, sušení 

 

Práce na školním 

pozemku a v okolí školy 

  

Vánoce Velikonoce- 

výrobky, výzdoba, atd. 

 

MPV: 

 

VV – malba, kresba 

 

ČJS – ovoce a zelenina, 

kalendář přírody, 

živočichové, rostliny  

- výroba kontejnerů na 

tříděný odpad 

 

M-přímka, geometrické 

tvary, atd. 



 253  

➢ dokáže udržovat pořádek na svém 

pracovním místě, dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce  

 

 

➢ ví, jaké jsou základní podmínky a 

postupy pro pěstování vybraných 

rostlin  

 

➢ dokáže ošetřovat a pěstovat 

nenáročné pokojové i venkovní 

rostliny  

 

➢ zvolí si podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní  

 

➢ má vědomosti o léčivkách i 

jedovatých rostlinách 

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce při práci s 

rostlinami na zahradě  

 

 

➢ pozná základní vybavení kuchyně  

 

➢ dokáže připravit jednoduché 

pohoštění  

 

➢ uplatňuje zásady správné výživy  

 

➢ dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 

chování při stolování  

 

➢ pracuje s jednoduchými 

kuchyňskými nástroji  

 

➢ ví, jakým způsobem udržovat 

pořádek v bytě, ve třídě  

 

➢ dokáže udržet pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržovat 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce v domácnosti 

 

předlohy  

➢ montáž a demontáž 

jednoduchých 

předmětů 

 

Pěstitelské práce: 

  

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, půda a její 

zpracování; výživa 

rostlin; osivo  

➢ pěstování rostlin na 

zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, 

jedovaté rostliny, 

koření, zelenina aj.)  

➢ pěstování 

pokojových rostlin, 

podmínky pro 

pěstování  

➢ zásady bezpečné 

práce s rostlinami  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ základní vybavení 

kuchyně 

➢ potraviny, výběr, 

nákup a skladování 

potravin  

➢ stolování: 

jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného stolování  

➢ práce s drobným 

kuchyňským 

náčiním, bezpečnost 

při zacházení s 

kuchyňskými 

pomůckami  

➢ drobné úklidové 

práce, utírání 

prachu, mytí nádobí, 

mytí podlahy, 

vysávání prachu 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

7. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ má základní vědomosti o 

materiálech, rozeznává různé 

druhy materiálů  

 

➢ rozvíjí základní vědomosti o 

pracovních nástrojích  

 

➢ má základní vědomosti o 

jednoduchých pracovních 

postupech a návodech  

 

➢ dokáže dodržovat zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnsti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím  

 

 

 

 

 

➢ ovládá jednoduchou montáž a 

demontáž při práci se 

stavebnicemi  

 

➢ sestavuje podle návodu, plánu 

jednoduchý model  

 

➢ dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy  

 

➢ používá správné pracovní 

postupy při pěstování rostlin  

 

➢ pěstuje a ošetřuje květiny v 

interiéru a využívá je k výzdobě  

 

➢ vyjmenuje základní zásady při 

pěstování zeleniny  

 

➢ pozná běžné druhy ovoce  

 

➢ používá při práci na zahradě 

odpovídající pracovní pomůcky  

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnsti práce na zahradě  

 

 

Práce s technickými 

materiály: 

 

➢ práce s různým 

materiálem (dřevo, 

kov, plast), 

vlastnosti, užití v 

praxi  

➢ použití nářadí a 

nástrojů pro ruční 

opracování  

➢ jednoduché 

pracovní postupy a 

návody  

➢ rozvoj dovednosti 

ručních prací  

➢ používání 

pracovních 

pomůcek  

➢ bezpečnost při práci 

s nářadím a nástroji  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ práce s 

konstrukčními 

stavebnicemi, 

montáž a demontáž  

➢ sestavování 

základních modelů, 

práce s návodem  

➢ bezpečnost při 

montáži a 

demontáži stavebnic 

a modelů  

 

Pěstitelské práce: 

 

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, zpracování 

půdy a výživa 

rostlin  

➢ pěstování a využití 

pokojových květin v 

interiéru  

➢ osivo, sadba, 

výpěstky, podmínky 

a zásady pěstování 

zeleniny, pěstování 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání 

 

- Sociální rozvoj-  

spolupráce a soutěživost 

  

- Morální rozvoj-  

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (odpady, 

třídění a hospodaření s 

odpady)  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(význam kvality 

mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj 

osobnosti) 

 

 

Práce s různými druhy 

materiálů (nástroji) 

 

Práce v dílně (s nářadím) 

  

Práce na školním 

pozemku, ve skleníku a v 

okolí školy 

 

Práce v kuchyni, domácí 

práce 

 

Vánoce, Velikonoce  

výrobky, výzdoba, atd. 

 

 

 

 

MPV: 

 

ČP-změny v přírodě v 

průběhu roku 

 

ČT-čtení receptů a 

návodů na obalech 

výrobků 

 

PS-opis kuchařských 

receptů a návodů 

 

M-jednotky hmotnosti a 

objemu 

 

VZ-zásady zdravého 

stravování 

 

VV-kresba a malba s 

náměty ze života 
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➢ používá jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech 

v domácnosti  

 

➢ používá vhodné prostředky při 

práci v domácnosti  

 

➢ vyjmenuje a používá základní 

kuchyňské vybavení  

 

➢ dodržuje zásady bezpečné 

obsluhy spotřebičů  

 

➢ připraví pokrmy podle daných 

postupů  

 

➢ vyjmenuje základní zásady 

zdravé výživy  

 

➢ dokáže dodržovat základní 

zásady stolování  

 

➢ dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

při zacházení s elektrospotřebičui 

a používanými prostředky 

vybraných druhů 

zeleniny, seznámení 

se skladováním 

zeleniny  

➢ ovoce a jeho druhy, 

pěstování drobného 

ovoce  

➢ ochranné oděvy a 

obuv při práci na 

zahradě využití 

vhodného 

pracovního nářadí  

➢ bezpečnost při práci 

na zahradě 

dodržování 

hygienických 

návyků při práci na 

zahradě 

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ údržba a úklid 

v domácnosti 

údržba oděvů a 

textilií  

➢ výběr 

odpovídajících 

čistícich prostředků 

zacházení s pracími 

prostředky  

➢ základní vybavení 

kuchyně udržování 

pořádku a čistoty v 

kuchyni  

➢ bezpečné ovládání 

elektrických 

spotřebičů funkce a 

užití 

elektrospotřebičů, 

bezpečnost provozu  

➢ příprava 

jednoduchých 

pokrmů, základní 

způsoby tepelné 

úpravy, úprava 

pokrmů za studena  

➢ potraviny, skupiny 

potravin zásady 

zdravé výživy  

➢ úprava stolu, 

jednoduché 

prostírání chování u 

stolu  

➢ bezpečnost při styku 

s čistícími a pracími 

prostředky bezpečné 

zacházení 

s elektrospotřebiči 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

8. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ má základní vědomosti o 

materiálech, rozeznává různé 

druhy materiálů  

 

➢ rozvíjí základní vědomosti o 

pracovních nástrojích  

 

➢ má základní vědomosti o 

jednoduchých pracovních 

postupech a návodech  

 

➢ dokáže dodržovat zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnsti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím  

 

 

 

 

 

➢ ovládá jednoduchou montáž a 

demontáž při práci se 

stavebnicemi  

 

➢ sestavuje podle návodu, plánu 

jednoduchý model  

 

➢ dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy  

 

➢ používá správné pracovní 

postupy při pěstování rostlin  

 

➢ pěstuje a ošetřuje květiny v 

interiéru a využívá je k výzdobě  

 

➢ vyjmenuje základní zásady při 

pěstování zeleniny  

 

➢ pozná běžné druhy ovoce  

 

➢ používá při práci na zahradě 

odpovídající pracovní pomůcky  

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnsti práce na zahradě  

 

 

Práce s technickými 

materiály: 

 

➢ práce s různým 

materiálem (dřevo, 

kov, plast), 

vlastnosti, užití v 

praxi  

➢ použití nářadí a 

nástrojů pro ruční 

opracování  

➢ jednoduché 

pracovní postupy a 

návody  

➢ rozvoj dovednosti 

ručních prací  

➢ používání 

pracovních 

pomůcek  

➢ bezpečnost při práci 

s nářadím a nástroji  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ práce s 

konstrukčními 

stavebnicemi, 

montáž a demontáž  

➢ sestavování 

základních modelů, 

práce s návodem  

➢ bezpečnost při 

montáži a 

demontáži stavebnic 

a modelů  

 

Pěstitelské práce: 

 

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, zpracování 

půdy a výživa 

rostlin  

➢ pěstování a využití 

pokojových květin v 

interiéru  

➢ osivo, sadba, 

výpěstky, podmínky 

a zásady pěstování 

zeleniny, pěstování 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání 

 

- Sociální rozvoj-  

spolupráce a soutěživost 

  

- Morální rozvoj-  

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (odpady, 

třídění a hospodaření s 

odpady)  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(význam kvality 

mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj 

osobnosti) 

 

 

Práce s různými druhy 

materiálů (nástroji) 

 

Práce v dílně (s nářadím) 

  

Práce na školním 

pozemku, ve skleníku a v 

okolí školy 

 

Práce v kuchyni, domácí 

práce 

 

Vánoce, Velikonoce  

výrobky, výzdoba, atd. 

 

 

 

 

MPV: 

 

ČP-změny v přírodě v 

průběhu roku 

 

ČT-čtení receptů a 

návodů na obalech 

výrobků 

 

PS-opis kuchařských 

receptů a návodů 

 

M-jednotky hmotnosti a 

objemu 

 

VZ-zásady zdravého 

stravování 

 

VV-kresba a malba s 

náměty ze života 
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➢ používá jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech 

v domácnosti  

 

➢ používá vhodné prostředky při 

práci v domácnosti  

 

➢ vyjmenuje a používá základní 

kuchyňské vybavení  

 

➢ dodržuje zásady bezpečné 

obsluhy spotřebičů  

 

➢ připraví pokrmy podle daných 

postupů  

 

➢ vyjmenuje základní zásady 

zdravé výživy  

 

➢ dokáže dodržovat základní 

zásady stolování  

 

➢ dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

při zacházení s elektrospotřebičui 

a používanými prostředky 

vybraných druhů 

zeleniny, seznámení 

se skladováním 

zeleniny  

➢ ovoce a jeho druhy, 

pěstování drobného 

ovoce  

➢ ochranné oděvy a 

obuv při práci na 

zahradě využití 

vhodného 

pracovního nářadí  

➢ bezpečnost při práci 

na zahradě 

dodržování 

hygienických 

návyků při práci na 

zahradě 

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ údržba a úklid 

v domácnosti 

údržba oděvů a 

textilií  

➢ výběr 

odpovídajících 

čistícich prostředků 

zacházení s pracími 

prostředky  

➢ základní vybavení 

kuchyně udržování 

pořádku a čistoty v 

kuchyni  

➢ bezpečné ovládání 

elektrických 

spotřebičů funkce a 

užití 

elektrospotřebičů, 

bezpečnost provozu  

➢ příprava 

jednoduchých 

pokrmů, základní 

způsoby tepelné 

úpravy, úprava 

pokrmů za studena  

➢ potraviny, skupiny 

potravin zásady 

zdravé výživy  

➢ úprava stolu, 

jednoduché 

prostírání chování u 

stolu  

➢ bezpečnost při styku 

s čistícími a pracími 

prostředky bezpečné 

zacházení 

s elektrospotřebiči 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

9. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

➢ rozezná různé druhy materiálů a 

dokáže je rozlišit 

 

➢ prohlubuje si základní vědomosti 

o materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech  

 

➢ zvolí vhodný pracovní postup v 

souladu s druhem zpracovaného 

materiálu  

 

➢ orientuje se v jednoduchých 

pracovních postupech a návodech  

 

➢ dokáže vybrat a správně používat 

vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky  

 

➢ dokáže dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při 

ráci s nástroji a nářadím  

 

➢ dokáže sestavit různé druhy 

jednoduchých modelů podle 

návodu a předlohy  

 

➢ ovládá montáž a demontáž při 

práci se stavebnicemi  

 

➢ provádí údržbu jednoduchých 

předmětů  

 

➢ dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy  

 

 

 

 

 

 

➢ zvolí vhodné pracovní postupy 

při pěstování vybraných rostlin  

 

➢ ví, jaké jsou zásady pěstování 

květin v interiéru a používá je k 

výzdobě  

 

Práce s technickými 

materiály: 

 

➢ náročnější práce s 

různým materiálem 

(dřevo, kov, plast), 

vlastnosti materiálu, 

užití v praxi  

➢ pracovní operace a 

postupy  

➢ upevňování a 

zpřesňování 

dovednosti ručních 

prací  

➢ řemesla a tradice  

➢ správný výběr 

nářadí a nástrojů pro 

ruční opracování  

➢ používání 

pracovních 

pomůcek  

➢ bezpečnost při práci 

s nářadím a nástroji  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ náročnější práce s 

různými druhy 

stavebnic, montáž a 

demontáž  

➢ práce s návodem a 

předlohou, 

sestavování modelu  

➢ údržba 

jednoduchých 

předmětů  

➢ bezpečnost při práci 

se stavebnicemi, při 

sestavování modelů  

➢ bezpečná údržba 

předmětů  

 

Pěstitelské práce: 

 

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, zpracování 

půdy a výživa 

rostlin  

➢ pěstování a 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání 

 

- Sociální rozvoj-  

spolupráce a soutěživost 

  

- Morální rozvoj-  

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (odpady, 

třídění a hospodaření s 

odpady)  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(význam kvality 

mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj 

osobnosti) 

 

 

Práce s různými druhy 

materiálů (nástroji) 

 

Práce v dílně (s nářadím) 

  

Práce na školním 

pozemku, ve skleníku a v 

okolí školy 

 

Práce v kuchyni, domácí 

práce 

 

Vánoce, Velikonoce  

výrobky, výzdoba, atd. 

 

 

MPV: 

 

ČP-zásady bezpečné 

práce s chemickými 

přípravky v běžném 

životě 

 

ČS-lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

 

ČT-čtení receptů a 

návodů na obalech 

výrobků 

 

PS-opis kuchařských 

receptů a návodů 

 

M-jednotky hmotnosti a 

objemu 

 

VZ-dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochran 

 

 

 

 

 

 

MPV: 

 

ČP-zásady bezpečné 

práce s chemickými 

přípravky v běžném 

životě 
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➢ vyjmenuje hlavní zásady 

pěstování zeleniny  

 

➢ rozezná běžné druhy ovoce  

 

➢ ví, jaké jsou způsoby chovu 

drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty  

 

➢ seznamuje se s běžnými léčivými 

rostlinami a zná nebezpečí 

jedovatých rostlin  

 

➢ používá vhodné pracovní 

pomůcky při práci na zahradě  

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce na zahradě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ zvládá pracovní postupy při 

základních činnostech v 

domácnosti  

 

➢ používá vhodné prostředky při 

práci v domácnosti  

 

➢ používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje 

spotřebiče  

 

➢ připravuje pokrmy podle daných 

postupů v souladu se zásadami 

zdravé výživy  

 

➢ dokáže dodržovat základní 

principy stolování a obsluhy u 

stolu  

 

➢ dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

při zacházení s elektrospotřebiči a 

používanými prostředky 

ošetřování 

okrasných rostlin a 

pokojových květin  

➢ využití květin v 

exteriéru a interiéru  

➢ jednoduchá vatba 

květin a aranžování  

➢ pěstování vybraných 

druhů zeleniny  

➢ podmínky a zásady 

pěstování  

➢ skladování a 

konzervování 

zeleniny  

➢ druhy ovoce  

➢ způsob pěstování 

drobného ovoce  

➢ skladování a 

konzervování ovoce  

➢ chov zvířat v 

domácnosti  

➢ podmínky chovu  

➢ hygiena a 

bezpečnost chovu  

➢ léčivé rostliny, 

koření  

➢ pěstování vybraných 

rostlin  

➢ rostliny a zdraví 

člověka  

➢ léčivíé účinky 

rostlin  

➢ jedovaté rostliny, 

alergie  

➢ ochranné oděvy a 

obuv při práci na 

zahradě  

➢ využití vhodného 

pracovního nářadí  

➢ dodržování 

hygienických 

návyků při práci  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ údržba a úklid v 

domácnosti  

➢ správná údržba 

oděvů a textilií, 

obuvy  

➢ vhodný výběr 

čisticích a pracích 

prostředků  

➢ orientace ve 

vybavení kuchyně  

➢ bezpečnost provozu 

a hygiena  

➢ bezpečné ovládání 

elektrických 

spotřebičů  

➢ funkce a využití 

elektrospotřebičů  

➢ ochrana a údržba 

elektrospotřebičů  

➢ základní způsoby 

tepelné úpravy 

pokrmů  

 

ČS-lidové zvyky, 

tradice,řemesla 

 

ČT-čtení receptů a 

návodů na obalech 

výrobků 

 

PS-opis kuchařských 

receptů a návodů 

 

M-jednotky hmotnosti a 

objemu 

 

VZ-dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

 

VV-kresba a malba s  

náměty ze života  
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➢ náročnější studené 

pokrmy  

➢ základní postupy při 

přípravě pokrmů a 

nápojů  

➢ zásady zdravé 

výživy  

➢ úprava stolu a 

stolování, 

jednoduché 

prostírání  

➢ chování u stolu  

➢ zdobné prvky a 

květiny na stole  

➢ prostírání při 

slavnostních 

příležitostech  

➢ udržování pořádku a 

čistoty v kuchyni  

➢ bezpečnost při styku 

s čistícími a pracími 

prostředky  

➢ bezpečné zacházení 

s elektrospotřebiči  

➢ nebezpečí úrazu 

elektrickým 

proudem  
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 

 

10. ročník 

 

Výstup předmětu: Učivo: 

 

Průřezová 

témata: 

 

Poznámky: 

Žák má dle svých možností tyto 

znalosti a dovednosti: 

 

 

 

➢ rozezná různé druhy materiálů a 

dokáže je rozlišit 

 

➢ prohlubuje si základní vědomosti 

o materiálech, nástrojích a 

pracovních postupech  

 

➢ zvolí vhodný pracovní postup v 

souladu s druhem zpracovaného 

materiálu  

 

➢ orientuje se v jednoduchých 

pracovních postupech a návodech  

 

➢ dokáže vybrat a správně používat 

vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky  

 

➢ dokáže dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při 

ráci s nástroji a nářadím  

 

➢ dokáže sestavit různé druhy 

jednoduchých modelů podle 

návodu a předlohy  

 

➢ ovládá montáž a demontáž při 

práci se stavebnicemi  

 

➢ provádí údržbu jednoduchých 

předmětů  

 

➢ dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy  

 

 

 

 

 

 

➢ zvolí vhodné pracovní postupy 

při pěstování vybraných rostlin  

 

➢ ví, jaké jsou zásady pěstování 

květin v interiéru a používá je k 

Opakování a 

prohlubování učiva 2. 

stupně  

 

Práce s technickými 

materiály: 

 

➢ náročnější práce s 

různým materiálem 

(dřevo, kov, plast), 

vlastnosti materiálu, 

užití v praxi  

➢ pracovní operace a 

postupy  

➢ upevňování a 

zpřesňování 

dovednosti ručních 

prací  

➢ řemesla a tradice  

➢ správný výběr 

nářadí a nástrojů pro 

ruční opracování  

➢ používání 

pracovních 

pomůcek  

➢ bezpečnost při práci 

s nářadím a nástroji  

 

Práce montážní a 

demontážní: 

 

➢ náročnější práce s 

různými druhy 

stavebnic, montáž a 

demontáž  

➢ práce s návodem a 

předlohou, 

sestavování modelu  

➢ údržba 

jednoduchých 

předmětů  

➢ bezpečnost při práci 

se stavebnicemi, při 

sestavování modelů  

➢ bezpečná údržba 

předmětů  

 

Pěstitelské práce: 

 

➢ základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, zpracování 

 

 

OSV  

- Osobnostní rozvoj-  

rozvoj schopností 

poznávání 

 

- Sociální rozvoj-  

spolupráce a soutěživost 

  

- Morální rozvoj-  

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

EV  

- Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (odpady, 

třídění a hospodaření s 

odpady)  

- Základní podmínky 

života 

 

 

MV  

- Lidské vztahy  

(význam kvality 

mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj 

osobnosti) 

 

 

Práce s různými druhy 

materiálů (nástroji) 

 

Práce v dílně (s nářadím) 

  

Práce na školním 

pozemku, ve skleníku a v 

okolí školy 

 

Práce v kuchyni, domácí 

práce 

 

Vánoce, Velikonoce  

výrobky, výzdoba, atd. 

 

 

MPV: 

 

ČP-zásady bezpečné 

práce s chemickými 

přípravky v běžném 

životě 

 

ČS-lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

 

ČT-čtení receptů a 

návodů na obalech 

výrobků 

 

PS-opis kuchařských 

receptů a návodů 

 

M-jednotky hmotnosti a 

objemu 

 

VZ-dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochran 

 

 

 

 

 

 

MPV: 

 

ČP-zásady bezpečné 

práce s chemickými 

přípravky v běžném 

životě 
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výzdobě  

 

➢ vyjmenuje hlavní zásady 

pěstování zeleniny  

 

➢ rozezná běžné druhy ovoce  

 

➢ ví, jaké jsou způsoby chovu 

drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty  

 

➢ seznamuje se s běžnými léčivými 

rostlinami a zná nebezpečí 

jedovatých rostlin  

 

➢ používá vhodné pracovní 

pomůcky při práci na zahradě  

 

➢ dokáže dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce na zahradě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ zvládá pracovní postupy při 

základních činnostech v 

domácnosti  

 

➢ používá vhodné prostředky při 

práci v domácnosti  

 

➢ používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje 

spotřebiče  

 

➢ připravuje pokrmy podle daných 

postupů v souladu se zásadami 

zdravé výživy  

 

➢ dokáže dodržovat základní 

principy stolování a obsluhy u 

stolu  

 

➢ dodržuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

při zacházení s elektrospotřebiči a 

půdy a výživa 

rostlin  

➢ pěstování a 

ošetřování 

okrasných rostlin a 

pokojových květin  

➢ využití květin v 

exteriéru a interiéru  

➢ jednoduchá vatba 

květin a aranžování  

➢ pěstování vybraných 

druhů zeleniny  

➢ podmínky a zásady 

pěstování  

➢ skladování a 

konzervování 

zeleniny  

➢ druhy ovoce  

➢ způsob pěstování 

drobného ovoce  

➢ skladování a 

konzervování ovoce  

➢ chov zvířat v 

domácnosti  

➢ podmínky chovu  

➢ hygiena a 

bezpečnost chovu  

➢ léčivé rostliny, 

koření  

➢ pěstování vybraných 

rostlin  

➢ rostliny a zdraví 

člověka  

➢ léčivíé účinky 

rostlin  

➢ jedovaté rostliny, 

alergie  

➢ ochranné oděvy a 

obuv při práci na 

zahradě  

➢ využití vhodného 

pracovního nářadí  

➢ dodržování 

hygienických 

návyků při práci  

 

Práce v domácnosti: 

 

➢ údržba a úklid v 

domácnosti  

➢ správná údržba 

oděvů a textilií, 

obuvy  

➢ vhodný výběr 

čisticích a pracích 

prostředků  

➢ orientace ve 

vybavení kuchyně  

➢ bezpečnost provozu 

a hygiena  

➢ bezpečné ovládání 

elektrických 

spotřebičů  

➢ funkce a využití 

elektrospotřebičů  

➢ ochrana a údržba 

elektrospotřebičů  

 

ČS-lidové zvyky, tradice, 

řemesla 

 

ČT-čtení receptů a 

návodů na obalech 

výrobků 

 

PS-opis kuchařských 

receptů a návodů 

 

M-jednotky hmotnosti a 

objemu 

 

VZ-dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

 

VV- kresba a malba s  

náměty ze života  
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používanými prostředky ➢ základní způsoby 

tepelné úpravy 

pokrmů  

➢ náročnější studené 

pokrmy  

➢ základní postupy při 

přípravě pokrmů a 

nápojů  

➢ zásady zdravé 

výživy  

➢ úprava stolu a 

stolování, 

jednoduché 

prostírání  

➢ chování u stolu  

➢ zdobné prvky a 

květiny na stole  

➢ prostírání při 

slavnostních 

příležitostech  

➢ udržování pořádku a 

čistoty v kuchyni  

➢ bezpečnost při styku 

s čistícími a pracími 

prostředky  

➢ bezpečné zacházení 

s elektrospotřebiči  

➢ nebezpečí úrazu 

elektrickým 

proudem  
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8. Hodnocení žáků 
 

Pravidla hodnocení 

 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

 

Na naší škole hodnotíme žáky způsobem slovního hodnocení. Slovní hodnocení pomáhá 

žákům a učitelům jako zpětná vazba při dosahování vědomostí a dovedností (úroveň žáka 

vzhledem k očekávaným výstupům učebních osnov) a reflektuje celkový rozvoj osobnosti 

žáka. Hodnocení je žákům podáváno motivační formou. Snažíme se vyzdvihnout žákovi 

přednosti a poukázat na možnosti zlepšení v jeho slabších stránkách. Žáci nejsou srovnáváni 

mezi sebou – srovnávání funguje na úrovni vlastních pokroků. Slovní hodnocení využíváme i 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení 

 

Při vyučování klademe důraz na rozvoj sebehodnocení žáků. Žáci pracují s průkazkami, do 

kterých si zaznamenávají společně s učitelem splněné učivo, výstupy, chování. Mají tak sami 

o své práci přehled. Do průkazek si žáci zaznamenávají body. Ty mohou být kladné či 

záporné. Pokud žák dosáhne 3 záporných bodů během jednoho měsíce, nesmí se zúčastnit 

školního výletu (v každém měsíci jeden výlet, zpravidla do přírody). Sebehodnocení je 

věnován čas na konci každé vyučovací hodiny. 

 

3. Zásady pro používání slovního hodnocení na vysvědčení a kritéria hodnocení 

 

Slovní hodnocení má svůj zásadní význam v pololetí (formou výpisu) a na konci školního 

roku (formou vysvědčení). Žáci dostávají vysvědčení s rozsáhlým slovním hodnocením, které 

jim je adekvátní a srozumitelnou formou podáno jako dopis.  

Slovní hodnocení na vysvědčení obsahuje následující kritéria: 

chování, píli, přístup ke vzdělávání, výkon, možnost dalšího rozvoje, předcházení neúspěchu 

a jeho řešení. 

 

4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

Potřebné podklady pro sestavení hodnocení žáků získává učitel v průběhu roku: 

a) opakováním probraného učiva v hodinách, reflexí výstupů 

b) písemnými pracemi žáků 

c) chováním, snahou a celkovým přístupem žáka 

d) bodovým hodnocením v průkazkách žáků 

 

5. Spolupráce s rodiči 

 

Jelikož naše škola využívá slovního hodnocení, je potřebná úzká spolupráce s rodiči. Zhruba 

jedenkrát do měsíce se konají schůzky s rodiči, na kterých vyučující mohou individuálně 

s rodiči probrat vše potřebné (proces vyučování, náhled do průkazek žáků, informace o 

školních akcích). Schůzek se mohou účastnit i žáci. 
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Kritéria hodnocení: 

 

Kritéria pro hodnocení žáků závisí vždy na celkových možnostech konkrétního žáka a 

přístupu ke škole - vzdělávání. Je proto velice individuální. Mezi jednotlivá kritéria patří 

zejména – vztah žáka ke škole, jeho chování a priority (vztah k sobě, k ostatním lidem, 

zvířatům, věcem,…), ochota pomáhat, práce v jednotlivých vyučovacích předmětech, 

zodpovědnost, komunikace, respektování ostatních a jejich práce, … Jednotlivá kritéria tvoří 

dohromady neoddělitelný soubor všech potřebných složek k celkovému hodnocení žáka. 


