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1. Identifikační údaje 

  
1.1. Název ŠVP :    Učíme se pro život 

1.2. Údaje o škole : 

• název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

• adresa školy:  
Janovice 410, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

• jméno ředitele:  
Mgr. Ivo Tošenovjan 

• kontakty:  

◦ internetové stránky školy: www.skolajanovice.cz 

◦ e-mail: zsjanovice@cbox.cz 

◦ telefon: 558 681 026 

◦ IČO: 73 18 43 57 

◦ IZO: 600 133 923 

1.3. Zřizovatel: 

• název: Obec Janovice 

• adresa: Janovice č. 83, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

• kontakty: 

• internetové stránky obce: www.obecjanovice.cz 

http://www.skolajanovice.cz/
mailto:zsjanovice@cbox.cz
http://www.obecjanovice.cz/
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• e-mail: oujanovice@obecjanovice.cz 

• telefon: 558 681 039 

1.4. Platnost dokumentu 

• datum: 

• číslo jednací: 

• koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Andrea Žižková 

• podpis ředitele: 

• razítko školy: 

 

2. Charakteristika školy 

  
 2.1  Úplnost a velikost školy:     

Základní škola Janovice je úplnou školou s kapacitou 300 žáků. Obvyklé využití kapacity školy je 
však cca 50 %. Škola je umístěna v centru obce. V její těsné blízkosti je autobusová zastávka, tím 
je zajištěna dobrá dopravní obslužnost pro děti ze všech směrů obce i žáky z Bašky, Pržna, Lubna 
a Janovic – Bystrého. Pro dojíždějící žáky škola umožňuje vstup do budovy v návaznosti na 
příjezdy ranních spojů. 

Třídy I. stupně jsou umístěny na přízemí staré budovy. 

Pět tříd II. stupně má kmenové učebny na prvním patře staré budovy. K výuce a dalším zájmovým 
činnostem pak dále slouží odborná učebna fyziky a chemie, dvě učebny s interaktivní tabulí, 
učebna informatiky,  a prostorná tělocvična s nářaďovnou. Venkovní prostory slouží v jarních a 
podzimních měsících jako relaxační plochy s dostatečnou plochou zeleně, krytou pergolou, 
multifunkčním hřištěm, lanovým centrem a dřevěnou průlezkou pro děti školní družiny a MŠ. V 
srpnu 2015 se podařilo dobudovat nové oddělení MŠ pro budoucí prvňáčky, které je umístěno v 
budově ZŠ. 

 2.2  Charakteristika pedagogického sboru: 

• Mateřská škola – tvoří ji dvě budovy, kmenová školka čp. 267 a nové oddělení v 
budově ZŠ čp. 410. Ve třech odděleních učí učitelky s odpovídající kvalifikací. 
Nové oddělení v prostorách ZŠ funguje od 1. 11. 2015. Kapacita nového 
oddělení činí 25 dětí je určena pro věkovou skupinu předškoláků. 

• Základní škola – ve sboru jsou všichni pedagogové s vysokoškolským 
vzděláním. Zhlediska věku je pedagogický sbor vyvážený, s výrazným podílem 
pedagogů v nejproduktivnějším věku. Bohužel se to samé nedá říct o poměru 
mužů a žen ve sboru. Jedna učitelka druhého stupně je současně lektorkou 
kritického myšlení (RWCT). Velmi kvalitně je zajišťována integrace dětí se 
speciálními poruchami učení. 

• Školní družina – celkem dvě pedagogické síly zajišťují provoz ranní družiny a 
dvou oddělení družiny odpolední. 

 2.3  Dlouhodobé projekty: 

• Hasík – Cílem preventivního projektu je pomocí odborně vyškolených 
instruktorů, z nichž většinu tvoří profesionální a dobrovolní hasiči, předat dětem 
ve dvou věkových rovinách školního života důležité informace z oblasti 
prevence před mimořádnými událostmi. Prostřednictvím výukových besed a 
preventivních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, 

mailto:oujanovice@obecjanovice.cz
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jak mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a 
chování v případě vzniku mimořádné události.  

• Ekoškola – Základní škola Janovice je od školního roku 2010/2011 zapojena do 
programu sdružení Tereza s názvem Ekoškola. Našim cílem je ekologizace 
školního provozu, praktické environmentální vzdělávání napříč předměty, 
zlepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy. Škola je držitelem titulu Ekoškola od 
roku 2013.  

 2.4  Další údaje: 

• Spolupráce s Školskou radou – byla ustanovena v souladu se zákonem 
561/2004 Sb. 

• Spolupráce s Radou rodičů – spolupráce v oblastech zájmové činnosti žáků 

• Poradenská zařízení – škola pravidelně využívá služeb PPP F-M, SPC 
Ostrava??? 

 
 

3. Charakteristika ŠVP 

  
 3.1  Zaměření školy:   

Dlouhodobě škola připravuje všechny své zaměstnance na otevřenost vůči novým trendům 
v pedagogice, psychologii a dalších vědních oborech, které svou náplní mohou promlouvat do 
kvalitativních proměn školství. 

Uvědomujeme si, že děti navštěvující dnešní školu se připravují pro život v naprosto jiným 
podmínkách, než skýtalo 20. století. Pro školu je přínosem příchod žáků z obcí Baška a Pržno, kde 
jsou jen školy s I. stupněm. Současně celková organizace školy s jednou třídou v ročníku neskýtá 
možnosti specializace na třídy jazykové,  sportovní nebo matematické.  

Je to pro nás vlastně výhodou, neboť co je společné všem žákům?  

 

• to, že spolu musíme žít a naší snahou je slovo musíme nahradit výrazem chceme (jinými 
slovy chceme žáky naučit chovat se důstojně a slušně  sami k sobě i k jiným)  

• škola je má něco naučit a my se snažíme, aby se o to snažili i oni (jinými slovy chceme u 
žáků dosáhnout vnitřní motivace k učení)  

• přebírají životní prostředí komunity i zeměkoule ve velmi problematickém stavu a my se 
snažíme jim dát do ruky nástroje, které jim mohou pomoci (jinými slovy další klidný vývoj 
lidstva je pravděpodobně možný jen při pochopení principu TUR – trvale udržitelný rozvoj)  

• jim dnešní způsob života přináší podstatně méně pohybu a  fyzické práce,  my se jim 
snažíme nabídnout širokou paletu pohybových aktivit, dosažitelných pro všechny (jinými 
slovy je naším cílem, aby se pohyb nestal pro ně přítěží, nýbrž něčím, co potřebují pro 
smysluplný život)  

 

 

 

 3.2  Výchovné a vzdělávací strategie 

Jsou společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou 
uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. 
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Kompetence k učení 

• Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání 

• Využíváme pozitivní motivace, jako jeden ze základních postupů pro utváření trvalého 
zájmu o učení. 

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

• Podporujeme v žácích samostatnost a tvořivost 

• Učíme žáky vyhodnocovat a plánovat jejich činnost 

• Uplatňujeme individuální přístup 

• Vedeme žáky k sebekontrole, vyhledáváním a opravou vlastních chyb. 

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

• Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 
internetu, podporujeme používání  výpočetní techniky. 

 

Kompetence k řešení problémů 

• Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

• Využíváme týmovou spolupráci při řešení problémů 

• Podporujeme žáky při účasti na soutěžích a olympiádách  

• Pomocí skupinové práce,využitím metod kritického myšlení a kooperativní výukou 
nabízíme možnost srovnat různé pohledy na daný problém a různé cesty jehořešení 

• Vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodný způsobem využívat informace 
ze všech možných zdrojů.  

 

Kompetence komunikativní 

• Budujeme pravidla oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, mezi žáky navzájem 

• Učíme žáky diskutovat podle pravidel efektivní diskuze 

• Klademe důraz na spisovnou a kultivovanou mluvu,na oslovování žáků mezi sebou 

• Jednou z priorit je dovednost číst s porozuměním 

• Žáci znají gesto aktivního naslouchání 

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

• Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky  

 

Kompetence sociální a personální 

• Budujeme pozitivní školní a třídní klima, bezpečné prostředí ve škole 

• Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití 

• Umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti 
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• Zdokonalujeme školní řád z hlediska práv a povinností žáků a rodičů 

• Formou prožitkových programů pracujeme na prevenci šikany 

• Zařazujeme do výuky prvky OSV 

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

• Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě 

• Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 
formulaci se žáci sami podíleli. 

 

Kompetence občanské  

• Vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel života třídy a školy 

• Rozvíjíme pozitivní postoj k mateřskému jazyku a národním tradicím 

• Vedeme k toleranci individuálních odlišností 

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

• Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 
chování lidí.  

• Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření,kázeňské přestupky 
řešíme individuálně. 

• Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OSPOD, policie 

• Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 

• Žáky vedeme k třídění odpadu. Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné 
osoby.  

 

Kompetence pracovní 

• Systematicky vedeme žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků 

• Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

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

•  nové pracovní podmínky. 

• Cíleně vedeme žáky k profesní orientaci,různými formami (exkurze, film, beseda apod.) 
seznamujeme žáky s různými profesemi. 

• Pomáháme žákům konkretizovat jejich představu o reálné podobě jejich budoucího 
povolání a o volbě vhodného 

•  dalšího studia. 

• Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia s perspektivou 
dalšího povolání. 

 

 3.3  Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

Naše škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním 
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znevýhodněním. Těmto žákům poskytujeme odbornou připravenost pedagogických pracovníků, 
podnětné a vstřícné školní prostředí,menší počet žáků ve třídách, které za přispění všech 
podpůrných opatření[ umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu a  směruje 
k celoživotnímu učení a k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění. 

 

3.3.1.       Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

Žáky u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem 
rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení 
poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. 

Dětem zařazují individuální péči učitelky v jednotlivých předmětech. V případě, že pedagogicko-
psychologická poradna diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost rodičů zpracován 
individuální studijní plán, podle kterého se s dítětem v průběhu roku pracuje. V něm uvádíme 
závěry a doporučení z vyšetření, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které 
nebudou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno učitelky, která 
bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci přihlížíme k poruše a hodnotíme s tolerancí. 

Vzdělávání samostatně ve skupinách vede pedagog, který ve skupinové práci zařazuje 
logopedickou péči, , prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených, zrakovou 
stimulaci, práci s optickými pomůckami, koncentraci pozornosti,různé druhy čtenářských technik 
komunikační  dovednosti.Rovněž používá různé  kompenzační a didaktické pomůcky, speciální 
učebnice a výukových programy. 

3.3.2             Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukačními problémy, kteří nerespektují některé normy 
společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách formou individuální integrace.  

Ve spolupráci, a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, se budou žáci vzdělávat 
podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových 
kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání 
bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo 
vyučování s tímto žákem.  

3.3.3                    Vzdělávání žáků s více vadami 

Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách školy formou individuální integrace. Žáci 
se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních 
vzdělávacích plánů. Ve spolupráci, a na doporučení  příslušných speciálně pedagogických center 
nebo pedagogicko-psychologických poraden, budou realizovány změny v učebním plánu, týkající 
se těchto žáků. Na základě posouzení  speciálního pedagogického centra nebo pedagogicko - 
psychologické poradny o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, 
který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude 
pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními 
žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.Na základě doporučení PPP, SPC je 
možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku. 

 

3.3.4         Pravidla  a průběh tvorby , realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 
a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomocí 
koordinátora reedukační péče. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají 
rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly 
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osvojení znalostí a dovedností. Koordinátor reedukační péče stanoví termín přípravy PLPP a 
organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Reedukační péči se snažíme poskytnout žákům zejména z hodin disponibilní časové dotace. 

Předmět speciální pedagogické péče probíhá v rámci rozvrhových hodin, zejména hodiny českého 
jazyka, dle doporučení školského poradenského zařízení. 

 

3.3.5           Specifikace podpůrných opatření – oblast metod  a organizace výuky 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a respektování jeho individuality, princip diferenciace – 
formy, metody  

Respektujeme pracovní tempo a poskytujeme dostatek času k zvládnutí učiva 

Respektujeme odlišné styly učení u jednotlivých žáků 

Klademe důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

Zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledku 
vzdělávání  

Spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými 
pracovníky školního poradenského pracoviště 

Podporujeme nadání a talent těchto žáků 

Využíváme různé speciální pomůcky pro výuky psaní a čtení, pracovní listy a výukové programy 
dle doporučení školského poradenského zařízení. 

Posílení časové dotace k individuální integraci ve skupinách 

Přizpůsobit vzdělávací program jiné vzdělávací činnosti  

Působení asistenta ve třídě dle potřeby, v souladu s právními předpisy 

V oblasti hodnocení – podpora sebehodnocení, slovní hodnocení 

 

 3.4  Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 

Svět současných převratných technologických změn, obrovský přetlak rychle se měnících 
informací, vyžadují také připravenost našeho pedagogického sboru vzhledem k dětem, které jsou 
mimořádně nadané a jimž informační technologie umožňují získávání znalostí a dovedností 
v obrovském předstihu před ostatními.  

 

Pokud by tyto děti navštěvovaly naši školu, je nutné ze strany pedagogického sboru pečlivě se 
připravit na jejich individuální rozvoj, na rozvíjení speciálních vzdělávacích potřeb. Je nutný 
individuální přístup k žákovi, kde je třeba pomocí netradičních úloh, problémových úvah, 
samostatných seminárních prací a náročných úkolů podporovat jejich vnitřní motivaci, jejich chuť 
získávat nové poznatky. Pomocí práce s počítačovými programy a informačními zdroji je zapojovat 
do celostátní či mezinárodní informační sítě. 

 

Je také třeba rozvíjet jejich socializační dovednosti, které tito žáci většinou, pro svou osamocenost 
mají silně potlačeny. Musíme jim umět pomoci překonávat komunikační bariéry při spolupráci se 
svými spolužáky, budeme se pokoušet vytvořit situace, ve kterých se naučí pomáhat ostatním, 
budou využívat svého nadání ku prospěchu celku, budou vidět své vlastní obohacení ve spolupráci 
s ostatními. Pokusíme se žákům umožňovat kontakt a návštěvy vyšších ročníků, budeme jim dávat 
individuální prostor pro vlastní zkoumání, pozorování a bádání. Využijeme jejich informační zdroje 
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při procesu učení s ostatními spolužáky. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k 
rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Při rozvoji 
výtvarných, hudebních, sportovních či pracovně nadaných žáků poskytneme prostor pro jejich 
realizaci, umožníme jim prezentovat svůj talent v různých aktivitách ve škole i mimo ni, umožníme 
jim prezentovat jejich práce, účast v soutěžích.  

Jako součást jejich vzdělávání může být i individuální plán, při kterém budeme spolupracovat se 
školskými a poradními institucemi.  

 

3.4.1                Pravidla  a průběh tvorby , realizace a vyhodnocení plánu pedagogicképodpory 
(PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

IVP sestaví třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých žák projeví 
mimořídné nadání, s výchovným poradcem a poradenským zařízením. IVP má písemnou podobu 
a při jeho sestavování spolupracuje škola s rodiči. Při sestavení IVP  škola vychází z obsahu IVP 
stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 

Práce na IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení poradenského zařízení a je 
sestaven nejpozději do jednoho měsíce. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas 
zákonného zástupce, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Poté je informace o zahájení 
podpůrného opatření předána vedení školy a zanesena do školní matriky.  

 

 

 3.5  Začlenění průřezových témat 
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Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 
propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro 
průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích 
předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a 
dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky 
vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší 
orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat  jejich tematických okruhů a dále 
uvádíme zkratky jednotlivých předmětů, ve kterých se průřezová témata vyučují. 

Průřezové téma: 

• Osobnostní a sociální výchovu 

• Výchovu demokratického občana 

• Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchovu 

• Environmentální výchovu 

• Mediální výchovu 

Zkratky předmětů používané na  I. a II.stupni 

• M - matematika 

• Čj – česká jazyk 

• Prv- prvouka 

• Vl – vlastivěda 

• Př – přírodověda, přírodopis 

• Env – enviromentální výchova 

• Hv – hudební výchova 

• Vv – výtvarná výchova 

• Tv – tělesná výchova 

• Aj – anglický jazyk 

• Z – zeměpis 

• D – dějepis 

• Ov – výchova k občanství 

• Osv – osobnostní sociální výchova 

• Nj – německý jazyk 

• Inf - informatika 

 

 

Enviromentální výchova 

Okruh 1.stupeň 2.stupeň 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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Eko-
systémy 

Prv Prv Prv Př Př,Env Pč,Vv,D, 

Ov,Z,Př 

Inf,F,Pč, 

Vv,Čj,Z,P
ř 

Vv,Čj,F,P
ř 

D,F, 

Př,Env 

Základní 
podmínky 
života 

Prv Prv Prv Př,Vl Př,Vl, 

Env 

F,D,Ov,Z,P
ř  

F,ČJ,Př, 

Hv 

Čj,F,D, 

Př,Ch, 

Hv 

Z,Ov,Čj, 

F,Př,Ch 

Lidské 
aktivity a 
problémy 
ŽP 

Prv Prv Prv Př Př 

Env 

F,Vv,D, 

ČJ,Ov,Z, 

Př,Hv 

F,Vv,D, 

ČJ,Z, 

Př 

F,Vv,Aj, 

ČJ,Z, 

Př 

F,D,Aj,Ov
Z, 

Př,Ch 

 

Vztah 
člověka k 
prostředí 

Prv, 

Tv 

Prv, 

Tv 

Prv,Tv Př,Tv Př,Env, 

Hv,Tv, 

Rv,D,Ov,Čj
,Pč,Vv,Př,
Hv 

D,Ov,Čj,P
č,Vv,Př,H
v 

Ov,Čj,Vv,
Př,HvCh 

Hv,Čj,D, 

Př,Ch 
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Výchova demokratického občana 

Okruh 1.stupeň 2.stupeň 

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

Občanská 
společnosta 
škola 

Prv Prv,Pč,
Čj,Vv 

Prv,Pč, 

Čj,Vv 

Pč,Čj, 

Vv 

Pč,Čj, 

Vv 

Ov Ov Ov  

Občan, 

občanská 

společnost a 
stát 

Integ. 

ve 
všech 
před 

mětech 

Integ. 

ve 
všech 
před 

mětech 

Integ. 

ve všech 
před 

mětech 

Integ. 

ve 
všech 
před 

mětech 

Integ. 

ve 
všech 
před 

mětech 

Rv,Ov D,Z, 

Ov 

D,Z, 

Ov 

 

Z,D,Ov 

Formy 
participace 
občanů v 
politickém 
životě 

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

Principy 
demokracie 
jako formy 
vlády a 
způsoby 
rozhodování 

  Prv Vl Vl D, D,Z 

Ov,Př 

Čj,D, 

Ov 

D,Čj,Ov,Z 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Okruh 1.stupeň 2.stupeň 

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

Evropa a 
svět nás 
zajímá 

Čj Čj,Prv Čj,Vv, 

Prv,Aj 

Čj,Vv,Vl, 

Aj 

Čj,Aj,Vl Aj,Rv,D,
Čj 

Aj,Čj,Z, 

Nj,D 

Aj,D,Z, 

Nj 

Aj,D,Čj, 

Z,Nj,Hv 

Objevuje
me 
Evropu a 
svět 

 Čj Čj,Aj Vl,Aj Vl,Vv, 

Aj 

Hv,Aj,D Aj,Inf,D,Z,
Nj,Hv 

Aj,Z,D, 

Hv,Vv, 

Nj 

Aj,Hv,Čj,
D,Ov,Z 

Jsme 
Evropané 

 

 Čj Čj Vl Vl D D,Z,F D,Z D,Čj,Ov, 

F 
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Multikulturní výchova 

Okruh 1.stupeň 2.stupeň 

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

Kulturní 
diference 

Aj Aj   Aj Rv,D,Hv,Čj
,Ov 

D,Čj,Hv,O
v 

D,Čj,Hv D,Čj, 

Z,Hv 

Lidské 
vztahy 

Prv,Čj 

Osv, 

Prv, 

Čj, 

Osv 

Prv,Čj, 

Osv 

Vl,Čj Vl,Čj Čj,Pv,D, 

Ov 

D,Čj,Ov Čj,D,Hv Čj,D,Hv 

Etnický 
původ 

   Vl Vl,Čj D,Čj,Rv, 

Ov 

Čj,Z,D,Ov 

Hv 

Čj,Z,D,
Ov,Př, 

Hv 

Hv 

Multi- 

kultu- 

ralita 

  Hv Hv,Čj 

 

Hv,Čj 

 

Hv,Aj, 

Vv,Čj, 

Rv,Ov 

Hv,Aj, 

Vv,Čj, 

Z,Ov,Nj 

Hv,Aj, 

Vv,Čj, 

Př,Ov,Z
Nj 

Hv,Aj, 

Čj, 

Z,D,Nj 

Princip 
sociál-
ního 
smíru a 
solidarity 

   Vl Vl D,Rv D,Čj,Ov, 

Př,Hv 

Čj,D,Ov Čj,D 
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Mediální výchova 

Okruh 1.stupeň 2.stupeň 

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

Kritické 
čtení a 
vnímání 
me-
diálních 
sdělení 

    Čj,Env Čj,Rv,Z, 

Ov,Př,DI
nf 

M,Ov,D
Čj,Inf, 

Př,Z,Hv 

M,Ov,Čj
D,Z,Př,
Ch,Hv 

Z,Ov,M,
Př,Ch, 

Env,Hv,
Čj 

Inter-
pretace 
vztahu 
me-
diálních 
sdělení a 
reality 

   Ćj Čj,Vl F,M,D,Čj
,Inf 

F,M,D,Čj
, 

Inf 

F,M,D,Čj F,M,D,Čj 

Stavba 
mediální
ho 
sdělení 

     F,Čj,Hv F,Čj,D 

Hv,Ov 

F,Čj,D, 

Hv 

D,Ov, 

F,Env 

Vnímání 
autora 
me-
diálních 
sdělení 

Čj, Čj, Čj, Čj, Čj, D,Čj,Hv F,Čj,D, 

Ov 

F,Čj,D, 

Hv 

Čj,D,Hv 

 

Fungová
ní a vliv 
medií ve 
spo-
lečnosti 

Integra 

ce ve 
všech 
předměte
ch 

Integ 

race 
ve 
všech 
předm
ětech 

Integrac
e ve 
všech 
předmět
ech 

Integrac
e ve 
všech 
předmět
ech 

Integrac
e ve 
všech 
předmět
ech 

Rv,Ov, 

Čj 

M,Čj, 

Ov 

Hv,M Hv,M,Čj
Ov,Z 

Tvorba 
me-
diálního 
sdělení 

   Čj,Aj,Inf Čj,Aj Čj,Aj,Inf Čj,D,Hv 

Nj,Aj,Inf
Ov 

Čj,Aj, 

F,D,Nj,A
j 

Čj,Aj,F,D
, 

Nj,Aj, 

Env 

Práce v 
realizačn
ím týmu 

     M D,M D,M D,Env,M
,CH 
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OSV 

Okruh 1.stupeň 2.stupeň 

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

Rozvoj 
schopnosti 
poznávání 

Integrace ve všech předmětech  IIntegrace ve všech předmětech  

Sebe-poznání a 
sebepojetí 

Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

Sebe-regulace 
a sebe-
organizace 

Integrace ve všech předmětech  IIntegrace ve všech předmětech  

Psycho- 

hygiena 

Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

Kreativita Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

Poznávání lidí Rv,Ov,Aj Ov,Aj,Nj Čj,Ov,Nj
Aj 

Čj,Aj,Nj 

Mezilidské 
vztahy 

Rv,Aj,D,
Ov 

Aj,D,Ov 

Nj 

Aj,D,Nj Aj,D,Nj 

Komuni- 

kace 

Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

Kooperace a 
kompetice 

Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

Řešení 
problémů a roz- 

hodovací 
dovednosti 

Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

Integrace ve všech předmětech  Integrace ve všech předmětech  

 

 

4. Učební plán 

  
 4.1  Tabulace učebního plánu
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Školní učební plán pro I. stupeň ZŠ Janovice 

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník Podle 
RVP 

DH Celkem 
1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český 
jazyk a 

literatura 
Český jazyk 7+1 7+1 7+1 6+1 6+1 33 5 38 

Cizí jazyk Anglický jazyk 0+1 0+1 3+1 3 3 9 3 12 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 4 24 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0 1 0 1 0 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 

12 1 13 
Přírodověda 0 0 0 1,5 1,5 

Vlastivěda    1,5 1,5 

Environmentál     0+1 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 

12 0 12 
Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 

Člověk a svět práce 
Praktické 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 0 5 

Člověk a 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 0 10 

 (DH) OSV OSV 0+1 0+1 0+1 0 0 0 3 3 

Celkem   21 22 25 25 25 102 16 118 

 
Na I. stupni základní školy jsme posílili Český jazyk pěti, Matematiku čtyřmi a Anglický jazyk 
třemi disponibilními hodinami. Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byl integrován 
předmět Environmentální výchova, který je zcela v souladu se zaměřením školy na ekologii a 
životní prostředí. Tento předmět je tedy rovněž posílen z disponibilní dotace jednou hodinou. 
Zbylé tři hodiny byly využity na rozvoj Osobnostní a sociální výchovy, která je podle nás 
klíčová pro utváření bezpečného prostředí, rozvoj komunikace jak mezi žáky samotnými, tak 
mezi žáky a učiteli a přispívá rovněž k prevenci sociálně patologických jevů.  

 

 
Školní učební plán pro II. stupeň ZŠ Janovice 
 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník Podle 
RVP 

DH Celkem 
6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český 
jazyk a 

literatura 
Český jazyk 4 4 3+1 4+1 15 2 17 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3+1 3+1 3 3 12 2 13 

Další cizí 
jazyk 

Německý 
jazyk 

0 2 2 2 6 0 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 3+2 4+1 15 3 17 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 1 0+1 0 0 1 1 2 

Člověk a 
společnost 

Dějepis Dějepis 2 2 1 2 

11 0 11 Výchova k 
občanství 

Výchova k 
občanství 

1 1 1 1 

Člověk a 
příroda 

Fyzika Fyzika 2 2 1 1+1 

21 4 25 
Chemie Chemie 0 0 2 1+1 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1+1 1 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1+1 1 

Umění a 
kultura 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 10 0 10 
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Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

2 2 2 0 

Člověk a 
zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

Rodinná 
výchova 

2 0 0 0 

10 0 10 
Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 

Člověk a svět práce 
Praktické 
činnosti 

1 1 1 0 3 0 3 

Disponibilní časová 
dotace 

OSV 0 0 0 0 

0 6 6 

Environmentál 0 0 0 1 

Volba 
povolání 

0 0 1 0 

Finanční 
gramotnost 

0 0 0 1 

Ostatní 0 0 0 3 

Celkem   30 30 30 32 104 18 122 

 
Na II. stupni jsme posílili vzhledem k náročnosti učiva a požadavků přijímacího řízení na 
střední školy, zejména Matematiku, Český a Anglický jazyk. V 7. ročníku je pak jednou 
hodinou posílena také Informatika z důvodu stále zvyšujících se nároků na informační 
gramotnost. 
Protože je naše škola zaměřena ekologicky, volíme tedy posílení celé oblasti Člověk a 
příroda v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. 
Částečná disponibilní časová dotace je pak využita na předměty Environmentální výchova, 
Volba povolání a Chování člověka při mimořádných událostech.  Zbývající hodiny škola 
využívá na rozvoj Konverzace v anglickém jazyce a v 9. ročníku na Seminář z matematiky a 
českého jazyka z důvodu přípravy žáků k přijímacímu řízení na střední školy. 
Součástí učebního plánu je také speciální pedagogická péče orientovaná na integrované 
žáky. 

 
 
 

 

 5  Učební osnovy 

 5.1  Předmět Český jazyk 

 

Charakteristika ČJ 1. stupeň ZŠ 

Vyučovací předmět český jazyk a komunikace se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 
ročnících: 

1. - 3. ročník 8 hodin týdně 

4. - 5. ročník 7 hodin týdně 

Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace směřuje k ovládání základních jazykových 
jevů, pro dorozumívání v ústní i písemné podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských 
schopností. Vede k využívání různých zdrojů informací /slovníky, encyklopedie, katalogy... 
/pro rozlišování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj. 

Tento vyučovací předmět je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Realizují se zde 
tematické okruhy průřezového tématu OSV. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových 
kompetencí žáků.  
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 
Učitel: 

• motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a 
rozvíjeli svůj pozitivní vztah k literatuře;  

• využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe 
uvědomili, na co se mají při učení zaměřit; 

• podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v 
jazykových, literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají sami. 

• prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektro 
nických textů, vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

• zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k 
tomu, aby si zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své 
záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení; 

• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů (v rámci literární dílny, práce v 
realizačním týmu školních médií), a to ve všech fázích projektu (plánování, přípravy, 
propagace, realizace a vyhodnocení výsledků);  

• žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a 
schopnosti. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 
Učitel: 

• navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, 
učitelem, ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili 
vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky; 

• vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a 
tím podporuje zájem žáků o četbu; 

• zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem 
školního časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z 
prostředků komunikace;  

• s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí 
sociálních sítí a internetu kultivuje neformální projevy žáků. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 
Učitel: 

• zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a 
dodržování net-etikety; 

• čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;   

• vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči 
vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a 
jednání lidí rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;  

• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu 
českého jazyka jako prvku národní identity. 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 
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Učitel: 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému 
rozvržení práce. 
 

 

 5.1.1  Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu slova 
a věty. 

Čtení slova na  hlásky. 

Odlišuje krátké a 
dlouhé samohlásky. 

Zvládá základní 
hygienické návyky 
spojené se psaním. 

Sluchové rozlišení 
hlásek 

Výslovnost 
samohlásek, souhlásek 
a souhláskových 
skupin 

Modulace souvislé řeči. 

Slova a pojmy 

Činnosti a přípravné 
cviky pro uvolňování 
ruky 

Psaní jednotlivých 
prvků písmern a číslic 

Psaní a osvojování 
písmen, slabika, slov a 
jednoduchých vět 

Opis, přepis, diktát, 
autodiktát 

Psaní velkých 
počátečních písmen 
vlastních jmen a 
prvního slova věty 

 

Čtení 

Psaní 

OSV 1 

Rozvoj schopností 
poznávání, 
sebepoznání a 
sebepojetí 

 

Porovnává a třídí slova 
podle zobecněného 
významu. 

 

 

  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Plynule čte s 
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti. 

Vypráví jednoduchý 
příběh podle ilustrací. 

Praktické čtení s 
porozuměním a s 
znalostí orientačních 
prvků v textu (tečka, 
čárka, otazník, 
vykřičník) 

Prosba, poděkování, 

Slohové postupy 

 

OSV 2 

Komunikace 

Spolupráce 
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omluva, blahopřání 

Vyprávění podle 
obrázkové osnovy 

Sdělování krátkých 
zpráv a krátké mluvené 
projevy 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Čte ve vhodném 
frázování a tempu 
literární texty 
přiměřené věku. 

Uvědoměle se učí 
správnému dýchání. 

Přednáší zpaměti. 

Vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

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

Poslech literárních 
textů 

Zážitkové čtení a 

Naslouchání 

Tvořivé činnosti s 
literárním textem 

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

Základní literární pojmy 
– literární druhy a 
žánry: rozpočitadlo, 
hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka, kniha, 
čtenář; divadelní 
představení 

Dramatizace OSV 2 

Komunikace 

Spolupráce 

 

 5.1.2  Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Rozlišuje věty, slova, 
slabiky a hlásky a 
pracuje s nimi . 

Rozlišuje slovní druhy, 
užívá gramatické tvary. 

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

Rozlišuje v textu druhy 
vět podle postoje 
mluvčího a k jejich 

Grafická a zvuková 
podoba slova, člení 
slova na slabiky, hlásky 
na samohlásky a 
souhlásky 

Určování vhodných 
slov do vět. 

Porovnání druhů vět 
podle postoje mluvčího  

Porovná význam slova 
podle délky 
samohlásky. 

Nauka o slově 

Význam slov 

Pravopis 

Tvarosloví 

Psaní 

 

OSV  

Rozvoj schopností 
poznávání 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 
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vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové 
prostředky. 

Vyslovuje  zřetelně 
hlásky, slova, dbá na 
správné vyjadřování. 

Porovná význam slov, 
zvláště slova 
opačného významu a 
slova významem 
souřadná, nadřazená a 
podřazená. 

Píše správné tvary 
písmen a číslic, spojuje 
písmena i slabiky, 
kontroluje si písemný 
projev. 

  

 

 

Slova opačného a 
podobného významu, 
slovo nadřazené, 
souřadné a podřazené.  

Psaní  i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách, 
psaní ú/ů  ve slovech. 

Psaní slabik 
dě,tě,……..,mě. 

Psaní velkých písmen 
na začátku vět, u jmen 
osob, zvířat. 

Určování ve větě - 
podstatná jména, 
slovesa.  

Slovní druhy. 

Psaní párových 
souhlásek ve slově. 

Psaní psacích i 
tiskacích písmen 
abecedy. 

Tvary písmen při opisu 
a přepisu slov a 
krátkých vět. 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 

Respektuje základní 
komunikační pravidla 
rozhovoru. 

Vyslovuje  zřetelně 
hlásky, slova, dbá na 
správné vyjadřování. 

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

Na základě vlastních 
zážitků tvoří krátký 
mluvený projev. 

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

Píše  a kontroluje si 

Porovnávání psaní 
krátkých slohových 
útvarů.  

Slovní zásoba při práci 
s obrázkovou osnovou. 

Popis věcí, osob a 
zvířat.  

Adresa 

Blahopřání  

Pozdrav z prázdnin 

 

 

 

 

Čtení 

Psaní 

Sloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV  

Rozvoj schopností 
poznávání 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 
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písemný projev.  

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 

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

Přednáší zpaměti. 
Vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Čte ve vhodném 
frázování a tempu 
literární texty 
přiměřené věku.  

 

 

 

Čtení  s porozuměním 
texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti, 
intonací 

Rozbor obsahu textu, 
odpovědi na otázky k 
textu. 

Čtení v rolích.  

Volba  textu přiměřený 
schopnostem. 

Komentáře k přečtené 
ukázce z knihy.  

Předvádění 
dramatizace. 

Porovnávání a 
vysvětlování pojmů - 
sloka, rým, verš, kniha, 
knihovna, knihkupectví, 
čtenář, básník, 
spisovatel, ilustrátor, 
divadelní představení 

Porovnávání rozdílu 
mezi žákovskou a 
veřejnou knihovnou. 

Čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV  

Rozvoj schopností 
poznávání 

Mezilidské vztahy 

  

Komunikace 

  

Spolupráce 

  

MUD 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

 

 5.1.3  Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Rozhodne psaní 
párových souhlásek ve 
slově.  

Nalézá kořen ve slově, 
vybere předponu a 
příponu, odhadne 

Psaní a opis se 
zdůvodněním 
pravopisu 

Význam slov, slova 
jednoznačná a 
mnohoznačná, 

Nauka o slově 

Pravopis 

Tvarosloví 

Slovní zásoba a 
tvoření slov 

OSV   

Rozvoj schopností 
poznávání 

Kreativita 

Komunikace  
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slovo příbuzné. 

Vybere vhodná 
vyjmenovaná slova a 
doporučí jejich tvary ve 
větě. 

Odůvodňuje a píše 
správně: i/y po tvrdých, 
měkkých a obojetných 
souhláskách; dě, tě, 
ně, ú/ů, bě, pě, vě mě. 

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

Shrnuje znalosti o 
abecedě a nalézá 
správné řazení slov 
podle abecedy. 

Odůvodňuje a píše 
správně velká písmena 
na začátku věty a v 
typických případech 
vlastních jmen osob, 
zvířat a místních 
pojmenování. 

 

antonyma, synonyma, 
homonyma 

Stavba slova – kořen, 
část předponová a 
příponová, koncovka 

Slovní druhy, tvary slov 

Rozlišování čísla 
jednotného a 
množného, rodu 
mužského, ženského a 
středního 

Určování osoby, čísla a 
času; čas přítomný, 
budoucí a minulý. 

Omalovánky, křížovky, 
lidová rčení 

Doplňování slov do 
neúplných vět 

Řazení slov podle 
abecedy 

Tvoření seznamů, 
vyhledávání v 
seznamech 

Spolupráce 

 

 

Rozlišuje slovní druhy, 
užívá gramatické tvary, 
spojuje věty do souvětí 

 

 

 

Vyhledávání základní 
skladební dvojice ve 
větě jednoduché  

Porovnávání  vět 
jednoduchých a 
souvětí 

Skladba  

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Píše  slova, věty a 
jednoduchá sdělení,  
kontroluje si písemný 
projev.                                                  

Opisy, přepisy,  

psaní dopisů, 
blahopřání 

Pozvánka 

Popis obrázku 

 

Sestavování nadpisu a 
procvičování členění 
projevu 

Psaní 

Čtení 

Sloh 

OSV 

Vyslovuje  zřetelně  Jazykolamy, říkadla  MV 
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slova, dbá na správné 
vyjadřování, volí 
vhodné verbální a 
nonverbální prostředky 
řeči. 

Snaží se používat 
vhodné výrazové 
prostředky pro slovní i 
písemnou komunikaci 

Pojmenovávání 
předmětů, dějů 

Vytváření dovednosti 
klást otázky 

Ústní i písemný popis 
jednoduchých 
předmětů a činností 

Využívání jednoduché 
osnovy 

Vyprávění podle 
obrázků 

 

 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

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

Čtení s porozuměním. 

Dokončování úryvků 
četby 

Kreslení obrázků, 
ilustrací, obrázkové 
leporelo 

Čtenářské úkoly 

Dramatizace pohádky 

Volná reprodukce 
přečteného nebo 
slyšeného textu 

Čtení 

Úvod do literatury 

MV 

 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

 

 5.1.4  Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Porovnává významy 
slov a  rozlišuje jejich 
části. 

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

Rozlišuje slova 
spisovná a jejich 
nespisovné tvary. 

Píše správně i/y po 
obojetných 
souhláskách. 

Kořen, předpona, 
přípona 

Předložky a předpony 

Slova spisovná a 
nespisovná 

Slova citově 
zabarvená 

Vyjmenovaná slova 

 

Stavba slova 

Význam slov 

Vyjmenovaná slova 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Sebeorganizace 

Kreativita 

OSV 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 
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Rozšiřuje znalosti o 
slovních druzích, 
správné gramatické 
tvary využívá v svém 
mluveném projevu. 

 

Podstatná jména – 
skloňování 
podstatných jmen 
rodu středního, 
ženského a 
mužského 

Slovesa – 
jednoduché a složené 
slovesné tvary, 
zvratná slovesa. 
Časování sloves v 
čase přítomném, 
minulém a budoucím 

Koncovky v příčestí 
minulém. 

Slovní druhy OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Sebeorganizace 

Kreativita 

OSV 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 

Posoudí větu 
jednoduchou a 
souvětí, tvoří větné 
vzorce. 

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

 

Větný vzorec 

Podmět a přísudek 

Shoda přísudku s 
podmětem. 

Spojování vět v 
souvětí vhodnými 
spojovacími výrazy. 

 

Skladba OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Sebeorganizace 

Kreativita 

OSV 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

Vyjadřuje své dojmy z 
četby a zaznamenává 
je. 

 

Komentování textu, 
hodnotí hlavní hrdiny 

Dramatizace textu 

Tiché čtení – 
podstatné a okrajové 
informace 

Hodnotící stanovisko 
k divadelnímu nebo 
filmovému 
představení 

 

Literární výchova OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Sebeorganizace 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 

MEV 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

Aktivně používá 
komunikační žánry. 

Aktivní naslouchání  v 
kolektivu 

Dialog 

Obhajoba vlastních 
názorů 

 

Komunikační výchova OSV 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 

MEV 

Fungování a vliv 
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médií ve společnosti 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA VÝCHOVA  

Píše správně po 
stránce obsahové i 
formální. 

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

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

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

Popis domu, pokoje 

Vypravování 

Vyplňování dotazníku 

Popis pracovního 
postupu 

Zpráva 

Oznámení 

Základní komunikační 
pravidla 

Mimojazykové 
prostředky řeči 
(gesta, mimika) 

Dialog na základě 
obrazového materiálu 

 

Slohová výchova OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Sebeorganizace 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 

MEV 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

 

 5.1.5  Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

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

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

Rozlišuje slova 
spisovná a jejich 
nespisovné tvary. 

Vyhledává základní 

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

Slovní zásoba a 
tvoření slov – slova a 
pojmy, význam slov, 
slova jednoznačná a 
mnohoznačná, 
antonyma, synonyma, 
homonyma; stavba 
slova (kořen, část 
předponová a 
příponová, koncovka). 

Tvarosloví – slovní 
druhy, tvary slov. 

Fonetika a fonologie 

Tvarosloví 

Syntax 

Pravopis 

OSV 

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

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

Užívá vhodných 
spojovacích výrazů, 
podle potřeby projevu 
je obměňuje. 

Píše správně i/y ve 
slovech po obojetných 
souhláskách. 

Zvládá základní 
příklady syntaktického 
pravopisu. 

Skladba – věta 
jednoduchá a souvětí, 
základní skladební 
dvojice. 

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

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Vyjadřuje své dojmy z 
četby a zaznamenává 
je. 

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

Rozlišuje různé typy 
uměleckých a 
neuměleckých textů. 

Při jednoduchém 
rozboru literárních 
textů používá 
elementární literární 
pojmy. 

Charakterizuje 
postavení českého 
státu v habsburské 
monarchii. 

Porovnává vývoj 
v jednotlivých částech 
Evropy v období 
pozdního středověku. 

Seznamuje se se 
vznikem koloniálního 
panství evropských 
států. 

Poslech literárních 
textů. 

Zážitkové čtení a 
naslouchání. 

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

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

 

Úvod do literatury OSV  

Rozvoj schopností 
poznávání; 
sebepoznání a 
sebepojetí; kreativita; 
mezilidské vztahy; 
komunikace; 
spolupráce. 

MDV tvorba 
mediálníhosdělení – 
práce v realizačním 
týmu. 

D -písemné prameny, 
dobová situace. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA VÝCHOVA  



32 

Čte s porozuměním 
přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas. 

Rozlišuje podstatné a 
okrajové informace v 
textu vhodném pro 
daný věk, podstatné 
informace 
zaznamenává. 

Posuzuje úplnost či 
neúplnost 
jednoduchého sdělení. 

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

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

Rozpoznává 
manipulativní 
komunikaci v reklamě. 

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

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

Píše správně po 
stránce obsahové i 
formální jednoduché 
komunikační žánry. 

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

Čtení – praktické čtení 
(technika čtení, čtení 
pozorné, plynulé, 
znalost orientačních 
prvků v textu); věcné 
čtení (čtení jako zdroj 
informací, čtení 
vyhledávací, klíčová 
slova). 

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

Mluvený projev – 
základy techniky 
mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost), 
vyjadřování závislé na 
komunikační situaci; 
komunikační žánry: 
pozdrav, oslovení, 
omluva, prosba, vzkaz, 
zpráva, oznámení, 
vypravování, dialog na 
základě obrazového 
materiálu; základní 
komunikační pravidla 
(oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, 
střídání rolí mluvčího 
a posluchače, zdvořilé 
vystupování), 
mimojazykové 
prostředky řeči 
(mimika, gesta). 

Písemný projev – 
základní hygienické 
návyky (správné 
sezení, držení psacího 
náčiní, hygiena zraku, 
zacházení s grafickým 
materiálem); technika 
psaní (úhledný, čitelný 
a přehledný písemný 
projev, formální úprava 
textu); žánry 
písemného projevu: 

Stylistika 

Slohové postupy 

Slohové styly 

OSV 

MDV 
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adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, 
omluvenka; zpráva, 
oznámení, pozvánka, 
vzkaz, inzerát, dopis, 
popis; jednoduché 
tiskopisy (přihláška, 
dotazník), vypravování. 
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Charakteristika Čj 2. stupeň ZŠ 

 

 
Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný nástroj poznávání světa  
a porozumění sobě samému. Ve výuce si žáci osvojují jazykové, komunikační a literární 
znalosti a dovednosti, kterých využívají nejen ve svých mluvených a písemných projevech, 
ale i v ostatních školních předmětech a ve svém dalším osobním, občanském a profesním 
životě. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Výuka se dělí na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární 
výchovu. Jazyková výchova pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových 
prostředků v jejich mluvených a psaných projevech. Komunikační výchova připravuje žáky 
na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních 
situacích. V literární výchově při práci s uměleckými i jinými texty v tištěné i elektronické 
podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho významu  
a smyslu a pro jeho hlubší vnímání. Vzdělávací proces je prováděn 4 hodinami týdně pro 
mluvnici, sloh a literární výchovu v každém ročníku 2. stupně.  

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu na 2. stupni 

Na druhém stupni je výuka rozdělena na tři tematické celky: 

Jazyková výchova:  

Žáci získávají základy systematického jazykového vzdělání potřebného pro osvojování 
poznatků v dalších oblastech vzdělávání, prohlubují si obecné intelektové dovednosti, např. 
dovednost porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek  
a dospívat k zobecnění, učí se vyhledávat a ověřovat potřebné informace v literatuře, 
slovnících, encyklopediích, v tištěné podobě i na internetu. 

Komunikační a slohová výchova: 

Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát  
a mluvit, učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky s ohledem na komunikační 
situaci a prostředí, učí se rozumět různým typům textů v tištěné i elektronické podobě, jež se 
vztahují k nejrůznějším situacím, a kriticky posuzovat jejich obsah, zejména rozpoznat 
manipulaci v mluvené, písemné i elektronické podobě a dokázat na ni adekvátně reagovat. 

Literární výchova: 

Žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby v tištěné i elektronické podobě základní literární 
druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora, učí se 
formulovat vlastní názory na přečtené dílo, rozvíjejí své základní čtenářské návyky  
a schopnost vytvářet vlastní literární texty, žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, 
které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a životní hodnotovou orientaci.  

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva 
zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Do výuky 
jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními 
situacemi a problémy současného světa.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• volí zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivuje žáky 
k vyhledávání, třídění a využívání informací z různých zdrojů, a to jak 
z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i z elektronických médií, 

• motivuje žáky k tomu, aby portfolio své četby programově doplňovali o tituly 
náročnějších děl a různých žánrů, 

• podněcuje zájem žáků o jazyk a literaturu a o zvýšení své jazykové kultury 
tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích; 
motivuje je k tomu, aby se podíleli na organizaci soutěží ve škole, 

• zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků a motivuje je 
k vlastní literární tvorbě. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• zadáváním vhodných úloh na řešení stylizačních problémů vede žáky 
k samostatné práci s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji, 

• zadáváním úkolů souvisejících s realizací etnografické exkurze vede žáky 
k tomu, aby z různých variant volili řešení efektivní. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• navozením náročnějších komunikačních situací umožňuje žákům praktické 
využití osvojených komunikačních dovedností, 

• zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci možnost 
uplatnit vlastní názory, vhodně argumentovat, korigovat svá stanoviska  
a vhodně reagovat na názory jiných, 

• zapojuje žáky do spolupráce realizačními týmy školních médií a tím je 
motivuje k tomu, aby se tvorbou příspěvků pro tato média aktivně zapojili do 
života školy.  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel:  

• zapojuje žáky do tvorby pravidel pro diskuse (včetně diskusí virtuálních)  
a vede je k respektování a dodržování přijatých pravidel, 

• pravidelným zařazováním různě náročných řečnických cvičení do výuky vede 
žáky k získávání potřebné sebedůvěry pro vystupování na veřejnosti. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 
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• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům význam 
české literatury kulturního dědictví národa, 

• výběrem vhodných témat motivuje žáky k tvorbě příspěvků pro místní média, 
jimiž by se aktivně zapojovali do života obce. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zadáváním vhodných témat slohových úkolů vede žáky k úvahám o jejich 
budoucím povolání, 

• zařazuje do výuky úkoly na procvičování slohových útvarů (dopis, životopis, 
žádost – i v elektronické podobě) důležitých pro pracovní uplatnění a pro 
úspěšné absolvování pracovního pohovoru.  
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 5.1.6  Ročník: 6. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Spisovně vyslovuje 
česká a běžně užívaná 
cizí slova. 

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

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

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

Zvuková stránka jazyka 
– zásady spisovné 
výslovnosti, modulace 
souvislé řeči (přízvuk 
slovní a větný), 
intonace, členění 
souvislé řeči (pauzy, 
frázování). 

Slovní zásoba a 
tvoření slov – slovní 
zásoba a její jednotky, 
slohové rozvrstvení 
slovní zásoby, význam 
slova, homonyma, 
synonyma, 
obohacování slovní 
zásoby, způsoby 
tvoření slov. 

Tvarosloví – slovní 
druhy, mluvnické 
významy a tvary slov. 

 

 

Fonetika a fonologie 

Tvarosloví 

Syntax 

Pravopis 

OSV  

Individuální jazykový 
styl 

 

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

Rozpoznává základní 
rysy výrazného 
individuálního stylu 
autora. 

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

Tvoří vlastní literární 

Tvořivé činnosti 
s literárním textem – 
přednes vhodných 
literárních textů, volná 
reprodukce přečteného 
nebo slyšeného textu, 
záznam a reprodukce 
hlavních myšlenek, 
interpretace literárního 
textu, dramatizace, 
vytváření vlastních 
textů, vlastní výtvarný 
doprovod k literárním 
textům. 

Způsoby interpretace 
literárních a jiných děl. 

 

Základy literatury 

 

OSV                       
Rozvoj tvůrčí stránky  

MDV                     
Internet a jeho přínos 
pro práci s texty 

D                               
Práce s historickými 
písemnými  prameny 
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text podle svých 
schopností a na 
základě osvojených 
znalostí základů 
literární teorie. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

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

Rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru. 

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

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

Odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky 
vzhledem ke svému 
komunikačnímu 
záměru. 

Čtení – praktické 
(pozorné, přiměřeně 
rychlé, znalost 
orientačních prvků 
v textu), věcné 
(studijní, čtení jako 
zdroj informací, 
vyhledávací), kritické 
(analytické, hodnotící), 
prožitkové. 

Naslouchání – 
praktické (výchova 
k empatii, podnět k 
jednání), věcné 
(soustředěné, aktivní), 
kritické (objektivní a 
subjektivní sdělení, 
komunikační záměr 
mluvčího, manipulativní 
působení projevu, 
zvukové prostředky 
souvislého projevu a 
prostředky 
mimojazykové), 
zážitkové. 

 

Stylistika 

Slohové postupy 

Slohové styly 

Mediální komunikace 

OSV 

Rozvoj a 
zdokonalování 
mluveného projevu  
a veřejné prezentace 

 

MDV 

Vznik a vývoj médií 
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 5.1.7  Ročník: 7. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí. 

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

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

Skladba – výpověď a 
věta, stavba věty, 
pořádek slov ve větě, 
rozvíjející větné členy, 
souvětí, přímá 
a nepřímá řeč, stavba 
textu. 

Pravopis – lexikální, 
morfologický, 
syntaktický. 

Obecné poučení o 
jazyce – čeština (jazyk 
národní, jazyk 
mateřský), skupiny 
jazyků (slovanské – 
především slovenština 
– a jiné, jazyky 
menšinové), 
rozvrstvení národního 
jazyka (spisovné 
a nespisovné útvary 
a prostředky), jazyk a 
komunikace (jazyková 
norma a kodifikace, 
kultura jazyka a řeči, 
původ a základy vývoje 
češtiny, jazykové 
příručky). 

 

 

Fonetika a fonologie 

Tvarosloví 

Syntax 

Pravopis 

OSV 

Znalost národního 
jazyka, jeho vznik, 
rozvoj  
a proměny - jazyk jako 
jeden ze základních 
znaků národa 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj názor 
doloží argumenty. 

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

Uvádí základní literární 
směry a jejich 
významné 
představitele v české a 

Základy literární teorie 
a historie – struktura 
literárního díla (námět 
a téma díla, literární 
hrdina, kompozice 
literárního příběhu), 
jazyk literárního díla 
(obrazná pojmenování; 
zvukové prostředky 
poezie: rým, rytmus; 
volný verš), literatura 
umělecká a věcná 
(populárně-naučná, 
literatura faktu, 

Literární věda 

Literární historie 

 

OSV Literatura jako 
součást umění – rozvoj 
tvůrčí stránky 
osobnosti 

MDV                        
Literární díla v podobě 
mediální 

D                                  
Počátky písemnictví, 
vznik nejstarších 
literárních děl 
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světové literatuře. 

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

publicistické žánry).  

Literární druhy a žánry 
– poezie, próza, 
drama, žánry lyrické, 
epické, dramatické 
v proměnách času – 
hlavní vývojová období 
národní a světové 
literatury, typické žánry 
a jejich představitelé. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

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

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

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

Uspořádá informace v 
textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří 
koherentní text s 
dodržováním pravidel 
mezivětného 
navazování. 

Mluvený projev – 
zásady dorozumívání 
(komunikační normy, 
základní mluvené 
žánry podle 
komunikační situace), 
zásady kultivovaného 
projevu (technika 
mluveného projevu, 
prostředky nonverbální 
a paralingvální); 
komunikační žánry: 
připravený i 
nepřipravený projev na 
základě poznámek 
nebo bez poznámek, 
referát, diskuse 

Písemný projev – na 
základě poznatků o 
jazyce a stylu, o 
základních slohových 
postupech a žánrech; 
vyjádření postoje ke 
sdělovanému obsahu, 
vlastní tvořivé psaní 
(komunikační žánry: 
výpisek, žádost, 
soukromý a úřední 
dopis, objednávka, 
teze, strukturovaný 
životopis, pozvánka, 
charakteristika, 
subjektivně zabarvený 
popis, výklad, úvaha). 

Stylistika 

Slohové postupy 

Slohové styly 

Mediální komunikace 

OSV                              
Diskuze, schopnost 
argumentace 

 

MDV                            
Mediální obsahy  
a sdělení 

 

 

 5.1.8  Ročník: 8 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK1 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Zvyšuje úroveň při 
rozlišování vět 
jednoduchých  
a souvětí. 

Prohlubuje 
rozlišování souvětí 
podřadného  
a souřadného.  

Určuje významový 
poměr mezi hlavními 
větami v souvětí 
souřadném, pracuje s 
interpunkcí a se 
spojovacími výrazy.  

Získává znalosti o 
významovém poměru 
mezi jednotlivými 
členy v 
několikanásobném 
větném členu.  

Procvičuje poznávání 
a oddělování 
vedlejších vět 
vložených do hlavní 
věty. 

 

Tvorbou souvětí 
zvyšuje úroveň svých 
komunikačních 
schopností.  

Věta dvojčlenná 

Věta jednočlenná 

Základní větné členy 

Rozvíjející větné 
členy 

Několikanásobný 
větný člen 

Druhy vedlejších vět 
(opakování) 

Souřadně spojené 
vedlejší věty 

Souvětí souřadné 

Poměry mezi 
hlavními větami 

Spojovací výrazy v 
souvětí souřadném  

Skladba  MEV 

OSV 

 

Upevňuje znalosti 
obohacování slovní 
zásoby.  

Zaměřuje se na slova 
přejatá, jejich 
výslovnost a 
problematiku 
pravopisu.  

Nahrazuje přejatá 
slova slovy domácími.  

Tvoření slov 

Přejímání slov 

Výslovnost 

Pravopis  

Nauka o tvoření slov 

Slovní zásoba  

OSV 

MEV 

MUV 

EVV 

VMEGS  

Seznamuje se s 
výjimkami a 
nepravidelnostmi při 

Nepravidelnosti 
skloňování PJ  

Tvarosloví 

 

MEV 

MUV 

                                                 
1 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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skloňování 
podstatných jmen.  

Procvičuje skloňování 
jmen přejatých a 
cizích jmen vlastních.  

Zvyšuje kvalitu práce 
s mluvnickými 
kategoriemi sloves.  

Na příkladech 
procvičuje slovesný 
vid, třídu a vzor.  

Skloňování obecných 
jmen přejatých 

Skloňování cizích 
vlastních jmen 

Slovesný vid 

Slovesné tvary 

Slovesné třídy a 
vzory 

Shoda podmětu s 
přísudkem  

OSV 

VMEGS  

Získává přehled o 
slovanských jazycích.  

Seznamuje se s 
ukázkami 
slovanských jazyků.  

Rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu.  

Převádí text z 
nespisovné podoby 
do podoby spisovné.  

Rozvíjí vlastní 
jazykovou kulturu.  

Útvary českého 
jazyka 

Jazyková kultura 
českého jazyka 

Etapy vývoje českého 
jazyka 

Čeština a slovanské 
jazyky 

 

Jazyk 

 

MEV 

MUV 

EVV 

VDO 

VMEGS  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Rozšiřuje znalosti o 
charakteristice 
literárních postav.  

Prohlubuje 
rozlišování 
charakteristiky vnější 
a vnitřní na vhodných 
literárních ukázkách. 

Charakteristika 
literární postavy  

Popis  MEV 

MUV 

OSV 

VMEGS 

 

Zvyšuje slohové 
znalosti o subjektivně 
zabarveném popisu.  

Vyhledává literární 
ukázky líčení.  

Zvyšuje vlastní citové 
chápání subjektivně 
zabarveného popisu  

Líčení  Subjektivně 
zabarvený popis  

EVV 

VMEGS 

OSV 

MEV 

 

Vyjadřuje se k 
obsahu, poslání a 
smyslu výkladu.  

Rozvíjí vlastní vhodné 
jazykové prostředky 

 Výklad  MEV 

OSV 
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při tvorbě 
jednoduchého 
výkladu.  

Rozšiřuje znalosti o 
významu výtahu.  

Tvoří vlastní výtah z 
učební látky.  

Charakterizuje 
zásadní rozdíly mezi 
výtahem a výpisky.  

Výtah - výpisky  Výtah  MEV 

OSV 

VMEGS  

Rozvíjí základní 
znalosti o smyslu 
úvahy.  

Srovnává názory a 
postoje na zvolené 
aktuální téma.  

 Úvaha  MEV 

MUV 

OSV 

VDO 

VMEGS  

Upevňuje získané 
znalosti o probraných 
slohových útvarech.  

Vyhledává a dokládá 
různé slohové útvary 
na konkrétních 
literárních ukázkách.  

Trvale rozvíjí a 
používá vhodné 
jazykové prostředky 
při prolínaných 
slohových útvarech v 
návaznosti na své 
předpoklady a vlastní 
schopnosti.  

 Souhrnné poučení o 
slohu  

VMEGS 

OSV 

MEV 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Upevňuje si získané 
lit. pojmy.  

Porovnává „literaturu 
fikce“ s lit. 
skutečnosti.  

Rozvíjí práci s lit. 
textem.  

Aktivně pracuje se 
Slovníčkem 
literárních pojmů.  

Pokouší se odlišit 
hodnotný umělecký 
text od konzumní 
literatury a na tomto 

2. polovina 19. stol. v 
literatuře 

Ukázky vybraných 
spisovatelů a 
uměleckých děl 

2. polovina 19. stol.  

Literatura a 1. 
světová válka 

 

Litteratura a 2. sv. 
válka 

Ukázky vybraných 

2. pol. 19. stol.  

20. stol.  

Literatura a válka 

 

 

Hledání a objevy 

 

 

Oddechová literatura  

OSV 

MEV 

MUV 

VMEGS 

EVV 

VDO 
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základě si vybírá 
vhodnou četbu.  

Vybírá a 
charakterizuje 
jednotlivé literární 
žánry.  

Na základě svých 
schopností vyjadřuje 
názory k ukázkám z 
tvorby významných 
českých a světových 
spisovatelů 2. pol. 19. 
stol. a 20. století.  

Vytváří si představu o 
faktorech 
ovlivňujících lit. 19. a 
20. stol.  

Rozvíjí a porovnává 
problematiku 
umělecké literatury ve 
vztahu k válce.  

Srovnává humanitu a 
demokracii s 
totalitními režimy v 
období 2. světové 
války.  

Srovnává rozdíly v 
humorném a 
zásadním uměleckém 
hodnocení války.  

Vytváří si vlastní 
postoj k válce jako 
takové, hodnotí 
problémy 
poválečného období, 
vybírá kladné 
momenty 
společensky 
problémového světa.  

Využíváním 
oddechové lit. 
zlepšuje postoj k lit. 
uměl. dílu. 

Rozvíjí chápání 
uměleckého díla 
aktivním postojem ke 
kulturním akcím 
(divadlo, kultura 
školám). 

Porovnává filmovou 

spisovatelů 20. st.  

Rozbor literárního 
díla  

Literární pojmy 

Shrnutí a opakování 

 

 

 

Jak dál v literatuře? 

Umělecké směry  

Literatura míří ke 
skutečnosti 

Ukázky vybraných 
spisovatelů a vybraná 
umělecká díla 

Literární pojmy 

Shrnutí a opakování 

 

 

Smysl oddechové 
literatury 

Ukázky vybraných 
spisovatelů a vybraná 
umělecká díla 

Literární pojmy 

Shrnutí a opakování  
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adaptaci s literární 
nebo divadelní 
předlohou. 

 

 5.1.9  Ročník: 9 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK2 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA3 

Upřesňuje souhrnné 
poznatky o řeči  
a jazyku.  

Porovnáváním 
ukázek upevňuje 
znalosti  
o slovanských 
jazycích, rozvíjí 
znalosti o jiných 
skupinách 
evropských jazyků.  

Porovnává vývoj 
českého jazyka na 
ukázkách v rámci 
práce s literárními 
texty staršími i 
současnými; poznává 
významné osobnosti, 
které se podílely na 
vývoji ČJ.  

Rozlišuje útvary 
českého jazyka.  

Dovršuje orientaci  
v naukách české 
jazykovědy.  

Hodnotí jazykovou 
kulturu společnosti, 
sdělovacích 
prostředků… vlastní, 
poznává odlišnosti 
obecné češtiny od 
spisovného jazyka.  

Jazyk 

Jazyky slovanské, 
evropské 

Vývoj českého jazyka 

Útvary českého 
jazyka  

Obecné výklady  
o českém jazyce  

VMEGS 

MEV 

MUV 

OSV 

EVV  

Na vybraných 
cvičeních upevňuje 
získané znalosti  

Hláskosloví 

Spisovná výslovnost 

Zvuková stránka 
jazyka  

VMEGS 

MEV 

                                                 
2 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 

3 Například Matematika na I. stupni má podle RVP tyto čtyři tematické okruhy: Číslo a početní operace, 

Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 
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o hláskosloví.  

Rozvíjí využití 
základních pravidel 
přízvuku ČJ na 
zvolených příkladech.  
Získané znalosti  
o větné melodii, 
tempu a pauzách 
procvičuje na 
příkladech a na 
běžné komunikaci.  
Seznamuje se s 
příklady dvojího psaní 
(dublety).  
Docvičuje způsob 
psaní a výslovnost 
přejatých slov.  

Zvuková stránka věty 

Slova přejatá  

MUV 

OSV 

EVV 

 

Rozšiřuje znalosti ze 
stavby slov.  

Rozvíjí získané 
znalosti lexikální, 
tvaroslovné  
a skladební, 
procvičuje a upevňuje 
tyto znalosti na 
vhodně zvolených 
jazykových cvičeních 
(z, s, ….).  

Docvičuje znalost 
dělení slov na 
vhodných příkladech.  

Stavba slova a tvoření 
slov 

Pravopis a tvoření 
slov 

Psaní i/y 

Skupiny souhlásek 

Skupiny bě, pě, mě  

Tvoření slov  OSV  

MEV 

 

Upevňuje získané 
znalosti o slovu  
a sousloví, rozvíjí 
věcný, obsahový  
a mluvnický význam 
slov na příkladech.  

Na vhodných 
cvičeních rozvíjí a 
zvyšuje vlastní slovní 
zásobu, průběžně 
pracuje se slovníky.  

Docvičuje znalosti  
o odborných názvech 
zvyšováním slovní 
zásoby v jednotlivých 
předmětech.  

Porovnává slova 
domácí a 
mezinárodní, 

Slova jednoznačná, 
mnohoznačná 

Synonyma, 
homonyma, antonyma 

Odborné názvy  

Význam slova 

 

VMEGS 

MEV 

OSV 
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průběžně pracuje se 
slovníkem cizích slov.  

Porovnává slovní 
druhy na vybraných 
cvičeních.  

Upevňuje znalosti  
o ohebných slovních 
druzích.  

Prohlubuje znalosti  
o mluvnických 
kategoriích 
jednotlivých 
ohebných slovních 
druhů.  

Poznává neohebná 
slova ve větách.  

Vyhledáváním 
upevňuje druhy 
příslovcí, jejich 
stupňování, pracuje s 
příslovečnými 
spřežkami.  

Orientačně se 
seznamuje s druhy 
přechodníků.  

Procvičuje a rozlišuje 
druhy předložek, 
vyhledává spojky, řeší 
rozdíly v postavení a 
druzích spojek. 

Prohlubuje znalosti  
o psaní velkých 
písmen.  

Slovní druhy 

Druhy a tvary 
podstatných jmen 

Skloňování obecných 
jmen přejatých a 
cizích vlastních jmen 

Přídavná jména 

Zájmena 

Číslovky 

Slovesa 

Přechodníky 

Slova neohebná 

Pravopis  

Příslovečné spřežky  

Koncovky jmen  
a sloves 

Psaní velkých písmen 

 

Tvarosloví 

 

VMEGS 

MEV 

MUV 

OSV 

 

Rozlišuje druhy vět, 
řeší pravopis různých 
typů vět.  

Nachází rozdíly mezi 
větou jednoduchou  
a souvětím, 
porovnává rozdíly ve 
stavbě věty 
jednoduché a souvětí, 
seznamuje se  
s větným 
ekvivalentem.  

Vytváří skladební 
dvojice, vyhledává 
řídící větné členy, 
analyzuje a určuje 

Věta jednoduchá 

Větné členy 

Souřadně spojené 
větné členy 

Souřadně spojené 
vedlejší věty 

Druhy vět 

Větný ekvivalent 

Samostatný větný 
člen 

Souvětí 

Složité souvětí 

Skladba 

 

OSV  

MEV 

MUV 
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větné členy.  

Porovnává shodu, 
řízenost a přimykání 
ve vazbě na větné 
členy, procvičuje na 
příkladech.  

Vyhledáváním 
nachází rozdíly mezi 
větami dvojčlennými 
a jednočlennými. 

Pravopisně 
porovnává shodu 
přísudku a podmětu.  

Procvičuje znalost 
druhů přívlastků ve 
vazbě na interpunkci.  

Porovnává a odlišuje 
doplněk  
od příslovečného 
určení.  

Na zvolených 
příkladech složitého 
souvětí docvičuje 
poznávání hlavních  
a vedlejších vět, věty 
řídící a závislé.  

Průběžně určuje 
druhy vedlejších vět, 
docvičuje na vzorech 
vedlejší větu 
doplňkovou  
a přísudkovou.  

Tvoří grafickou 
stavbu souvětí.  

Vyhledává příslušné 
poměry mezi hlavními 
větami.  

Docvičuje poznávání 
souřadně spojené 
vedlejší věty  
a souřadně spojené 
větné členy.  

Poznává způsoby 
pravopisu přímé řeči.  

Vyhledává ve větách 
samostatný větný 
člen, oslovení, vsuvku 
a další.  

Čárky v souvětí 

Vsuvka 

Doplněk 
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Prohlubuje kombinaci 
vypravování a popisu.  

Docvičuje složitější 
popis pracovního 
postupu.  

Zvyšuje množství 
vnitřní charakteristiky 
v popisu.  

Vyhledáváním 
vhodných ukázek 
procvičuje subjektivně 
zabarvený popis. 

Vytváří jednoduchou 
osnovu výkladu, 
sleduje využití 
jazykovou prostředků. 

Zvyšuje kvalitu úvahy 
na základě vlastních 
kritických postřehů, 
postojů a zkušeností.  

Zkvalitňuje 
vypravování na 
základě filmu, 
divadla, knihy.  

Vyhledává dějové 
linie (hlavní a 
vedlejší) na vhodných 
literárních textech. 

Pracuje s fejetonem 
na aktuálních 
společenských 
jevech.  

Nachází rozdíly mezi 
projevem a 
proslovem; tvoří 
vlastní krátký proslov.  

Aktivně se zapojuje 
do třídní diskuse na 
zvolené téma.  

Orientuje se v 
různých slohových 
útvarech, využívá 
vhodnou slovní 
zásobu ve vazbě na 
příslušné slohové 
útvary.  

Aktivně pracuje se 
slohotvornými 

Jazyková kultura 

Kombinace slohových 
útvarů a postupů 

Vypravování 

Popis a 
charakteristika 

Popis předmětu 

Popis pracovního 
postupu 

Životopis 

Tiskopisy 

Elektronická sdělení 

Výklad 

Výtah 

Úvaha 

Proslov 

Diskuse 

Publicistické útvary 

Fejeton  

Souhrnné poučení  
o slohu 

 

Sloh a komunikace  OSV 

MEV 

MUV 

EVV 

VDO 

VMEGS  
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cvičeními.  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Platí očekávané 
výstupy 8. ročníku.  

Prokazuje znalosti  
o lyrice a epice, 
průběžně pracuje se 
Slovníčkem 
literárních pojmů.  

Prohlubuje odborné 
pojmy z poezie.  

Učí se rozlišovat 
jazyk básně, básnické 
figury, kompozici a 
další.  

Rozboruje básně 
(forma, obsah) a 
prozaickou tvorbu na 
základě ukázek z 
tvorby vybraných 
básníků.  

Definuje autorské 
divadlo (např. 
Semafor).  

Rozlišuje hudebně 
divadelní žánry 
písňových textů.  

Rozvíjí základní 
orientaci ve filmové, 
rozhlasové a televizní 
tvorbě v současnosti.  

Seznamuje se s 
regionální literaturou. 

Porovnává lit. 2. pol. 
20. století se 
současnou 
uměleckou tvorbou 
(socialistická lit. x 
současná).  

Zaujímá hodnotící 
postoj k jednotlivým 
literárním postavám 
uměleckého díla.  

Vylepšuje kvalitu 
čtenářských výkonů.  

Rozvíjí úroveň čtení 
textu s porozuměním.  

Literární pojmy se 
zaměřením na prózu  
a poezii 

Rozbor uměleckého 
díla 

Postavy uměleckého 
díla 

Vlastní názor na 
umělecké dílo 

Čtenářské úkoly 

Rozšiřující čtenářské 
úkoly 

Pokus o vlastní 
básnickou tvorbu 

Problematika 
současné literatury 

Vybraní spisovatelé 

 

Čtení bez cenzury (1.-
3.) 

Úkázky současných 
světových spisovatelů  

Okolnosti a současná 
literatura 

Tváře okupace 

Člověk v poválečném 
světě 

Tajemství v krátkých 
řádcích 

Pohledy za hranice  

VDO 

VMEGS 

MEV 

MUV 

OSV 

EVV  
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Průběžně plní své 
rozšiřující čtenářské 
povinnosti.  

Zodpovědně hodnotí 
zvolené knihy ve 
čtenářském deníku.  

Rozšiřuje práci  
s čítankou činnostmi  
s dalšími literárními 
texty.  

Průběžně pracuje se 
slovníkem spisovatelů 
(čeští i světoví).  

Rámcově se 
seznamuje se jmény 
současných českých 
spisovatelů.  

Vytváří si základní 
představu o 
deformaci literatury v 
socialistickém období.  

Průběžně se 
seznamuje s 
ovlivňujícími 
okolnostmi směrování 
poválečné literatury, s 
tvářemi okupace za 2. 
světové války, se 
složitým postavením 
člověka v 
poválečném světě, s 
tvorbou současných 
světových 
spisovatelů.  

 5.2  Předmět Anglický jazyk 

 

Charakteristika AJ 1. stupeň ZŠ 

 
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při 
kontaktu  

s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v 
reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení 
sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT 
jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou 
komunikaci.  

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým 
obsahem do oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
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Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

 
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku, o vytváření 
pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních 
postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje 
především rozvoji dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audioorální metody a 
jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností dochází rychleji než k 
osvojování dovedností produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než 
začne reagovat a odpovídat na otázky). 

 
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společenského 
evropského referenčního rámce pro jazyky a lze je shrnout následovně:                                                              
 
Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

 
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě nebo v učebně. Standardní délka 
vyučovací hodiny je 45 minut. 

Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová 
práce s prvky individualizované výuky, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly 
žáků a volí se vhodné učební strategie. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity (soutěže, 
exkurze). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí 
nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou jazyka, ale poznávají i strategii učení a 
praktické propojení jazykových dovedností s pracovním společenským životem. Pro utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce: 

 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, 
metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními 
formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná 
výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace, 

• učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti 
využívat jazykové portfolio, 

• využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si 
slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost, 

• zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využít ICT pro získávání informací a řešení 
úkolů a pro komunikaci. 

 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 
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Učitel: 

• navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat 
(metoda hraní rolí, simulace) 

• zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k 
tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění mluvenému slovu, 

• využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci, 

• využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné 
pomoci a respektu, 

• při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve 
skupině pomáhali. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznání kultury, zvyků a tradic 
anglofonních a jiných zemí, 

• využíváním zkušeností žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a 
jednání lidí různých sociokulturních skupin. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem, 

• zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou 
motoriku žáků. 

 

 
Ročník: 1. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí základním 
pokynům ve výuce. 

Typy textů: 

Pozdravy 

Pokyny a příkazy ve 
škole 

Jednoduchá žádost 

Dialog 

Dotazy a krátké 
odpovědi 

Říkanky, básničky a 
písničky 

Obrázkové knihy 

Komiksy 

 

 

Jazykové prostředky: 

Osobní a ukazovací 
zájmena 

Jednoduchá otázka a 
odpověď s použitím 
slovesa být 

Číslovky 1-10 

Množné číslo 
podstatných jmen 
pomocí koncovky s 

Přivlastňovací zájmena 
můj, tvůj 

Rozkazovací způsob 

Hlásky a jejich 
výslovnost, slovní 
přízvuk 

 

 

Tematické okruhy  

Rodina 

Školní pomůcky 

Hračky 

Oblečení 

Narozeniny  

Koupání 

Zvířata 

Vánoce 

Velikonoce 

 

Reálie 

Vánoce ve Velké 
Británii 

Velikonoce ve Velké 
Británii 

 

 

OSV 

(komunikace) 

(rozvoj schopnosti 
poznávání) 

 

Multikulturní výchova 

(kulturní diference) 

 

Rozumí otázkám a 
výrazům používaných 
při běžných činnostech 
každodenního života 
(hry,  

oblékání, koupání, 
oslava narozenin). 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
 

Žáci se se čtením 
nesetkávají, protože se 
teprve učí číst ve svém 
rodném jazyce. 

 

 

 

  

PSANÍ  

 

 
Žáci nepíší, protože se 
teprve seznamují s 
psaním ve svém 
mateřském jazyce. 

 

MLUVENÍ OSV 

( komunikace) Reprodukuje slovní 
zásobu ze známé 
tématické oblasti v 
přiměřeném rozsahu. 

Stručně pozdraví a 
velmi jednoduchým 
způsobem se 
představí.  

Pojmenuje běžné 
předměty ve třídě a 
doma a zeptá se na 
ně. 

Zeptá se na počet do 
deseti a na stejnou 
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otázku odpoví. 

Pojmenuje členy 
rodiny.Rozliší základní 
barvy, pojmenuje 
zvířata. 

Zeptá se a jednoduše 
odpoví na dotaz na 
jméno/ věk osoby. 

 

 

 

Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí základním 
pokynům a otázkám 
běžným ve výuce. 

Typy textů: 

Pozdravy 

Pokyny a příkazy ve 
výuce, při běžných 
činnostech a při hrách 

Jednoduchá žádost 

Dialog 

Dotazy a krátké 
odpovědi 

Říkanky, básničky a 
písničky 

Obrázkové knihy 

Komiksy 

 

 

Jazykové prostředky: 

Užití to a toto při 
označování věcí 

Jednoduché otázky a 
odpovědi s použitím 
slovesa moci, být a 
pomocného slovesa do 

Rozkazovací způsob v 
běžných pokynech 

Jednoduché užití 
přítomného času 

Tematické okruhy  

Zvířata v ZOO 

Školní pomůcky a 
činnosti 

Barvy 

Jídlo 

Obličej  

Místnosti v domě 

Oblečení 

Dětské sportovní 
činnosti 

Vánoce a Velikonoce 

Reálie 

Vánoce ve Velké 
Británii 

Velikonoce ve Velké 
Británii 

 

 

OSV 

(komunikace) 

(rozvoj schopnosti 
poznávání) 

 

Multikulturní výchova 

(kulturní diference) 

 

Rozumí otázkám a 
výrazům používaných 
při běžných činnostech 
každodenního života. 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
 

 

 
Žáci čtou krátké věty a 
pokyny. 

 

 

 

 

  

PSANÍ  

 

 
Žáci opisují základní 
slova. 

 

MLUVENÍ OSV 

Reprodukuje slovní 
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zásobu ze známé 
tematické oblasti v 
přiměřeném rozsahu. 

průběhového při 
popisu činnosti 

Předložky v a na při 
popisu umístění 

Dotazy na množství 
počitatelných 
podstatných jmen 

Hlásky a jejich 
výslovnost, slovní 
přízvuk 

Pravopis 

 

 

(komunikace) 

Stručně pozdraví a 
velmi jednoduchým 
způsobem se 
představí.  

Vyjádří základní 
informace, které 
obměňuje s použitím 
osvojené slovní zásoby 
(pojmenuje předměty 
kolem sebe, zvířata, 
potraviny, barvy, 
oblečení, svůj vzhled, 
co rád jí a pije, počasí 
a sportovní aktivity, 
které právě dělá).  

 

 

 

 

 

Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí základním 
pokynům a otázkám 
běžným ve výuce. 

Typy textů: 

Pozdravy 

Pokyny a příkazy ve 
výuce, při běžných 
činnostech a při hrách 

Jednoduchá žádost 

Dialog 

Dotazy a krátké 
odpovědi 

Jednoduchý popis 

Jednoduchý dopis, e-
mail 

Říkanky, básničky a 
písničky 

Tematické okruhy  

Číslovky 1-20 

Základní zdvořilostní 
fráze 

Školní pomůcky a 
činnosti 

Barvy 

Hračky 

Jídlo 

Sportovní potřeby 

Nábytek 

Osoby 

Přídavná jména 
popisující velikost, 

OSV 

(komunikace) 

(rozvoj schopnosti 
poznávání) 

 

 

Rozumí pokynům při 
běžném cvičení a 
sportování. 

Rozumí pomalému a 
správně 
vyslovovanému 
dialogu. 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
VMEGS 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

Čte krátké věty a 
pokyny. 

Žák s pomocí učitele 
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vyhledá slovíčka ve 
slovníku učebnice. 

Obrázkové knihy 

Komiksy 

 

 

Jazykové prostředky: 

Užití to a toto při 
označování věcí 

Jednoduché otázky a 
odpovědi s použitím 
slovesa být, moci, mít a 
pomocného slovesa do 

Vazba There is 

Rozkazovací způsob v 
běžných pokynech při 
hrách a sportu 

Jednoduché užití 
přítomného času 
průběhového při 
popisu toho, co máme 
na sobě 

 Předložky v a na při 
popisu umístění 

Spojování hlásek do 
slov a jejich výslovnost 

Pravopis 

 

 

rozměr a stáří 

Oblečení 

Základní části lidského 
těla 

 

Reálie 

Škola v Anglii 

Čas na jídlo ve Velké 
Británii 

Bydlení ve Velké     
Británii 

 

 

 

 

 

  

PSANÍ  

 

 
Píše jednoduchá slova 
a věty podle předlohy. 

 

MLUVENÍ OSV 

( komunikace) Reprodukuje slovní 
zásobu ze známé 
tematické oblasti v 
přiměřeném rozsahu. 

Používá jednoduché 
zdvořilostní fráze při 
pozdravu a 
představování se. 

Pozdraví a rozloučí se. 

Vyjádří základní 
informace, které 
obměňuje s použitím 
osvojené slovní zásoby 
(pojmenuje předměty 
kolem sebe, jejich 
umístění, zvířata, 
potraviny, barvy, 
oblečení, vzhled, co 
rád jí a pije, části těla a  
sportovní aktivity).  

Klade jednoduché 
otázky. 

 

 

 

 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí základním 
pokynům a otázkám 
běžným ve výuce a 
reaguje na ně. 

Typy textů 

Pozdravy 

Jednoduchá žádost a 
poděkování 

Jednoduché pokyny a 
příkazy ve výuce 

Dotazy a krátké 
odpovědi 

Jednoduchý popis 

Pohlednice 

Jednoduchý dopis, e-
mail, SMS 

Říkanky, básničky a 
písničky 

Obrázkové knihy 

Komiksy 

Jednoduché návody 

 

 

Jazykové prostředky: 

Dotazy na 
pojmenování předmětů 
v angličtině 

Sloveso mít ve 3. 
osobě jed.č. 

Přivlastňovací zájmena 
jeho, její 

Zápor slovesa mít 

Stupňování přídavných 
jmen 

Stažené formy slovesa 
být v kladu a záporu 

Vazba There is/ There 
are 

Otázka a krátká  
kladná/záporná 
odpověď ke slovesu 
rád 

Předložky se dny v 
týdnu 

Vyjádření času 

Tematické okruhy 

Anglická abeceda 

Číslovky 1-100 

Členové širší rodiny 

Běžné potraviny, ovoce 
a zelenina 

Běžná zvířata v ZOO 

Běžné vlastnosti zvířat 

Důležité budovy a 
obchody ve městě 

Volnočasové aktivity 

Dny v týdnu 

Běžná povolání a 
nástroje s nimi spojené 

Běžné typy počasí 

Hrady a jejich 
obyvatelé 

Reálie 

Typická anglická jídla 

Divoká zvířata ve Velké 
Británii 

Dopravní prostředky v     
Londýně 

Britské svátky 

Běžná povolání  

Outdoorové sporty ve 
Velké Británii 

Významní panovníci v 
dějinách Anglie 

OSV 

(komunikace) 

 

 

 

 

Rozumí smyslu 
přiměřeně obtížných 
nahrávek. 

Rozumí hledané 
informaci v nahrávce. 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
VMEGS 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

Přečte nahlas a 
správně krátký text 
obsahující známou 
slovní zásobu. 

Vyhledá známá slova a 
věty v jednoduchých 
textech. 

Přiřadí známá slova a 
věty k obrázkům. 

V jednoduchých 
textech, které jsou 
doplněny obrázky a 
jsou o známých 
tématech, vyhledá 
požadovanou 
informaci. 

Správně odpoví na 
otázku k textu. 

Vyhledá neznámá 
slova v obrázkovém 
slovníku 

  

PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

 

Se slovní nápovědou 
uvede informace o 
sobě, o svém 
nejbližším okolí a o 
lidech kolem sebe. 

Napíše pohlednici a 
jednoduchou zprávu. 

MLUVENÍ OSV 
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Zopakuje zpaměti 
básničku nebo říkanku. 

Přítomný čas 
průběhový 

Minulý čas – kladné 
oznamovací věty 

Výslovnost slov 

Pravopis osvojených 
slov a tvarů 

 

 

( komunikace) 

 

Jednoduše popíše 
obrázek, dění kolem 
lidí a věcí ve svém 
nejbližším okolí. 

Vyjádří jednoduché 
základní informace s 
použitím osvojené 
slovní zásoby. 

Pozdraví a rozloučí se. 

Zeptá se na čas a 
odpoví, kolik je hodin. 

Jednoduše o něco 
požádá a poděkuje. 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí základním 
pokynům a otázkám 
běžným ve výuce a 
reaguje na ně. 

Typy textů: 

Pozdravy 

Jednoduchá žádost a 
poděkování 

Blahopřání 

Dotazy a krátké 
odpovědi 

Jednoduchý popis 

Leták, plakát 

Pohlednice 

Jednoduchý dopis,  

     e-mail, SMS 

Jednoduché pokyny v 
textu 

Říkanky, básničky a 
písničky 

Obrázkové knihy 

Komiksy 

Tematické okruhy 

Anglická abeceda 

 

Číslovky 1-100 

Členové širší rodiny 

Státy 

Dny v týdnu 

Spotřebiče v 
domácnosti 

Zvířata 

Čas 

Každodenní činnosti 

Nábytek 

Části domu 

Město 

Popis lidí 

Oblečení 

OSV 

(komunikace) 

 

 

Multikulturní výchova 

(kulturní diference) 

 

Pochopí smysl a obsah 
jednoduchého dialogu 
a nahrávky. 

Shrne obsah krátké 
konverzace. 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
 

 

VMEGS 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

 

Srozumitelně vyslovuje 
jednoduchý čtený text 
se známou slovní 
zásobou. 

Nalezne známá slova a 
věty v jednoduchých 
textech. 

Rozumí krátkým a 
jednoduchým pokynům 
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v textu. Jednoduché návody 

 

 

Jazykové prostředky: 

Neurčitý člen a/an 

Plurál 

There is/ There are 

Rozkaz 

Sloveso být, mít 

Přivlastňovací zájmena 

Vyjádření času 

Předložky místa a času 

Čas přítomný prostý a 
průběhový 

Sloveso can 

Pořádek slov ve větě a 
v otázce 

Výslovnost 

Základní fonetické 
znaky 

Pravopis osvojených 
slov a tvarů 

 

 

 

Reálie 

Školy v Anglii a Walesu 

Outdoorové sporty ve 
Velké Británii, v USA a 
Kanadě 

Britské domy 

Názvy britských měst 

 

 

V jednoduchých 
textech vyhledá 
požadovanou 
informaci. 

Správně odpoví na 
otázky k 
jednoduchému a 
známému textu. 

Reprodukuje hlavní 
myšlenky textu s 
pomocí obrázků nebo 
osnovy. 

Vyhledá informace k 
jednoduchému tématu 
v časopise nebo na 
webové stránce. 

Vyhledá neznámá 
slova v anglicko-české 
a česko-anglické části 
tištěného slovníku. 

 

PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

 

Vyplní osobní údaje ve 
formuláři. 

Napíše blahopřání, 
pohlednici a 
jednoduchý dopis/e-
mail. 

Odpoví na krátkou 
jednoduchou zprávu. 

MLUVENÍ OSV 

( komunikace) 

 

Mluví krátkými větami v 
zadané roli, pozdraví, 
zeptá se a odpoví na 
otázky, rozloučí se. 

Jednoduše o něco 
požádá a poděkuje. 

Vyjádří jednoduché 
základní informace s 
použitím osvojené 
slovní zásoby. 

Mluví o tom, co má a 
nemá rád, co se mu 
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líbí a nelíbí. 

Jednoduše popíše 
obrázek, dění kolem 
lidí a věcí ve svém 
nejbližším okolí. 

 

 
 
 
 

Charakteristika AJ 2. stupeň ZŠ 

 
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při 
kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět 
se v reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení 
sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT 
jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou 
komunikaci.  

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým 
obsahem do oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

 

Na 2.stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak 
dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve 
výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou 
úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí včetně 
příslušných sociokulturních aspektů.  

 

Cizojazyčné vzdělávání na 2.stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společenského 
evropského referenčního rámce pro jazyky a lze je shrnout následovně:                                                              

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět anglický jazyk se realizuje v 6. až 9. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci: 

6.ročník- 3 

7.ročník- 3 

8.ročník- 3 

9.ročník- 3 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 
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Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě nebo v učebně. Standardní délka 
vyučovací hodiny je 45 minut. 

Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka,skupinová 
práce  s prvky individualizované výuky, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly 
žáků a volí se vhodné učební strategie. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako 
soutěže, exkurze. 

 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí 
nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou jazyka, ale poznávají i strategii učení a 
praktické propojení jazykových dovedností s pracovním společenským životem. Pro utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce: 

 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, 
činnostní učení, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka, 
diskuse) a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného učebního stylu, 

• za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji 
informací      v tištěné či elektronické podobě (učebnice, knihy, výukové programy, 
média včetně internetových, ústní informace, anglické časopisy), 

• při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i 
elektronických slovníků (obrazové, dvojjazyčné a výkladové), 

• využíváním kompenzačních strategií (odhadování z kontextu, používání synonym a 
opisů, využívání gest a pauz) rozvíjí u žáků efektivní komunikaci v cizím jazyce. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• poskytuje žákům příležitost k samostatnému řešení jazykových problémů v rámci 
projektů, 

• výběrem různorodých cizojazyčných textů rozvíjí u žáků kritické myšlení, 

• navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat 
(metoda hraní rolí, simulace). 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• dává žákům prostor pro ústní a písemné vyjádření a sebeprezentaci (samostatné 
práce, projekty, referáty, konverzace a řízené diskuse), 
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• podporuje uplatnění znalostí cizího jazyka žáků v praxi, např. v rámci mimoškolní 
výměny, 

• metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků schopnost zahájit, vést a 
ukončit konverzaci na přiměřené téma, aktivním zapojením žáků do diskuse rozvíjí 
jejich argumentační dovednosti, 

• dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si 
výslovnost zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• při řešení různých jazykových úkolů využívá skupinovou práci k nastavení pravidel 
práce    v týmu, 

• využívá každou vhodnou příležitost k diskusím žáků na aktuální témata v 
každodenním životě, 

• zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné 
pomoci a respektu. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• podporuje účast žáků na kulturních a společenských akcích, které škola pořádá v 
cizím jazyce, 

• využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování 
kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí, 

• vytváří příležitosti pro žáky, aby představili kulturu, zvyky a tradice vlastní země. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali 
informace o profesích, kde je AJ nezbytným předpokladem, a tím je směřuje k 
možnému výběru jejich budoucí profese, 

• pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocením 
vede žáky k tomu, aby si vytvářeli své vlastní jazykové portfolio a věděli, kdy a jakým 
způsobem ho využít, 

• motivuje žáky, aby si při řešení jazykových úloh sestavili časový plán za účelem 
rozvržení práce. 

 

Ročník: 6. 

 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduché 
konverzaci, která je na 
nahrávce a která 
obsahuje známou 
slovní zásobu. 

Typy textů: 

Pozdravy 

Jednoduchá prosba a 
žádost 

Souhlas, nesouhlas 

Jednoduchý popis 

Formuláře 

Písně 

Komiksy 

Recepty 

 

 

Jazykové prostředky: 

Neurčitý člen a/an 

Počitatelnost 
podstatných jmen se 
some a any 

Přídavná jména 
(stupňování) 

Zájmena v pozici 
předmětu 

Řadové číslovky 

Přítomný čas 
průběhový 

Přítomný čas prostý 

Minulý čas vybraných 
pravidelných sloves 

Vyjádření budoucnosti 
pomocí going to 

Frekvenční příslovce 

Výslovnost slov, vět 

Základy transkripce 

Pravopis 

 

 

 

Tematické okruhy: 

Pozdravy 

Osobní údaje 

Škola 

Popis pokoje 

Data – narozeniny, 
měsíce 

Každodenní činnosti 

Zvířata 

Dopravní prostředky 

Dovolená a prázdniny 

Jídlo 

Příroda 

Počasí 

Televize, film  

Reálie 

Narozeniny ve Velké 
Británii 

 Typický rok ve  Velké 
Británii 

Dovolená ve Velké 
Británii 

Jídlo ve Velké Británii 

Velká Británie 

USA 

 

OSV 

(komunikace) 

(poznávání lidí) 

 

 

 

Shrne obsah krátké 
konverzace. 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
OSV 

(poznávání lidí) 

 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 

 

VMEGS 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

Dodržuje základní 
fonetická pravidla a čte 
nahlas srozumitelně 
jednoduchý text. 

Rozumí základním 
informacím v 
jednoduchém textu s 
vizuální oporou v 
učebnici. 

V jednoduchých 
textech vyhledá 
požadovanou 
informaci. 

Na základě otázek a 
odpovědí k textu sdělí 
hlavní myšlenky textu. 

V novém krátkém textu 
odvodí význam 
některých neznámých 
slovíček a slovních 
spojení za pomoci 
obrázků a jiných 
grafických předloh. 

Vyhledá neznámá 
slova v dvojjazyčném 
slovníku. 

 

PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

 

Na základě výchozího 
textu napíše několik 
vět o sobě a své 
rodině. 

Napíše blahopřání, 
pohlednici a 
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jednoduchý dopis/e-
mail. 

Odpoví na krátkou 
jednoduchou zprávu. 

MLUVENÍ OSV 

( komunikace) 

(mezilidské vztahy) 

Popíše svůj denní 
režim, sdělí, co dělal o 
víkendu, stručně 
popíše vzhled věci, 
zvířete, člověka a 
místa. 

Zeptá se na cenu, 
např. jízdenky. 

Vyžádá si jednoduché 
informace v obchodě, v 
restauraci, na nádraží, 
na poště a u lékaře. 

Domluví se s 
kamarády, v kolik hodin 
a kde se sejdou. 

Při aktivitách se 
jednoduchým 
způsobem domluví se 
spolužáky na 
pravidlech. 

 

 
 

Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí známým  
jednoduchým slovům, 
výrazům, frázím a 
pokynům, které jsou 
pronášeny pomalu a 
zřetelně a adekvátně 
na ně reaguje. 

Typy textů: 

Pozdravy a seznámení 

Budoucí plány a 
rozhodnutí 

Návrhy a nabídky 

Promluva 

Jednoduchý popis 

Ilustrované příběhy, 

Tematické okruhy: 

Osobní údaje  

Můj život a události  

     v mém okolí 

Širší příbuzenské 
vztahy 

Vesmír            

Doprava 

OSV 

(komunikace) 

(poznávání lidí) 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 
Rozumí základním 
informacím a obsahu  

v krátkých 
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poslechových textech 
týkajících se 
každodenních či 
osvojovaných témat. 

komiksy 

Písně 

Žádost a prosba 

Dopis a e-mail 

Poděkování a omluva 

 

Jazykové prostředky: 

Člen určitý a neurčitý 

Přítomný čas prostý 

Přítomný čas 
průběhový 

Minulý čas prostý 

Minulý čas průběhový 

Vyjádření budoucnosti 
pomocí will 

Předpřítomný čas 

Vyjádření modality 
(should /   shouldn´t, 

must/mustn´t,don´t 
have to) 

Výslovnost (přízvuk, 
hlásky, slova) 

Základy fonetického 
přepisu 

Pravopis 

Místní a časové údaje 

Sporty a volný čas 

Dopravní prostředky  

Zeměpisné názvy 

Přírodní katastrofy 

Části a vybavení 
domu/bytu 

Zdraví 

Reálie 

Británie  

-Londýn 

New York 

Britské osobnosti 

 

Po vyslechnutí 
jednoduchého 
rozhovoru na základě 
otázek shrne ústně i 
písemně hlavní 
informace. 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
VMEGS 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

 

 

 

Čte nahlas plynule a 
srozumitelně 
jednoduchý text. 

Rozumí základním 
informacím  

v jednoduchém textu. 

V jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech vyhledá 
potřebnou informaci a 
sestaví odpověď na 
otázku. 

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

V novém krátkém textu 
odvodí význam 
neznámých slovíček a 
slovních spojení. 

Samostatně vyhledá  

v dvojjazyčném 
slovníku význam 
neznámého slova nebo 
slovního spojení a 
ověří si výslovnost  

v elektronickém 
slovníku. 

 

PSANÍ  

 
Sestaví gramaticky a 
formálně správně 
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jednoduché písemné 
sdělení (např. e-mail) 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
dalších osvojovaných 
témat. 

Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Vyplní své základní 
údaje do formulářů. 

MLUVENÍ OSV 

(komunikace) 

(mezilidské vztahy) 

 

Dodržuje v promluvě  
fonetická pravidla.  

Zapojí se do 
jednoduchého 
rozhovoru, zeptá se na 
základní informace a 
adekvátně reaguje ve 
formálních i 
neformálních situacích, 
shrne hlavní informace.  

Odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
podobné otázky 
pokládá. 

Vypráví jednoduchý 
příběh či událost, 
popíše osoby, místa a 
věci ze svého 
každodenního života. 

Zdvořile požádá, 
poděkuje a omluví se, 

vyjádří souhlas a 
nesouhlas, 

vyjádří, co bude dělat o 
víkendu a o 
prázdninách.  

Zeptá se na popis 
cesty, na vhodný typ 
dopravy a na časové 
údaje.  
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Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduché 
konverzaci na 
každodenní téma. 

Typy textů: 

Omluva, žádost, 
prosba 

Poděkování a reakce 
na poděkování 

Navrhování, přijímání a 
odmítání návrhů 

Rozhovor 

Jednoduchý popis 

Jednoduché vyprávění 

Jednoduché 
ilustrované příběhy, 
komiksy 

Zjednodušená literární 
díla 

Písně 

 

 

Jazykové prostředky: 

Člen určitý a neurčitý 

Pořadí rozvíjejících 
přídavných jmen 

Přítomný čas prostý 

Přítomný čas 
průběhový 

Vyjádření budoucnosti 
pomocí will, going to 

Minulý čas prostý 

Minulý čas průběhový 

Used to 

Předpřítomný čas         
(užití for/ since) 

 

Vyjádření modality 
pomocí should/ 
shoudn't/ might 

Tematické okruhy: 

Volný čas 

Oblečení 

Škola 

Film 

Lidské tělo 

Zdraví a zdravý životní 
styl 

Životní prostředí 

Přátelství 

Rodinné vztahy 

Reálie 

Historie Velké Británie 

Vybrané postavy z 
anglické literatury 

Austrálie 

 

 

OSV 

(komunikace) 

(poznávání lidí) 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 

 

 

Rozumí pomalu 
pronášenému projevu 
na běžné téma. 

Samostatně shrne 
obsah slyšeného 
projevu. 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
VMEGS 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

Enviromentální 
výchova 

(lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, ochrana 
přírody) 

Při čtení nahlas užívá 
správné frázování, 
slovní a větný přízvuk, 
výšku a sílu hlasu, 
tempo řeči pro zajištění 
plynulosti čtení. 

Vystihne hlavní 
myšlenku čteného 
textu přiměřeného 
obsahu. 

V  textech nalezne 
odpovědi na otázky. 

Při práci s textem 
nalezne podstatnou 
informaci a specifickou 
informaci. 

Odhadne význam 
nových a neznámých 
slov a frází v přiměřeně 
obtížném textu a v 
kontextu. 

Využívá slovníkové 
příručky, cizojazyčný i 
výkladový slovník  

v tištěné i elektronické 
podobě. 

 

PSANÍ Mediální výchova 
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Písemně předá 
základní informace o 
sobě, své rodině a 
škole. 

Slovesa +ing nebo 
infinitiv 

Trpný rod 

Částice too/ enough 

Podmínkové věty 

Výslovnost 

Základy transkripce 

Pravopis 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Napíše jednoduchý 
text o svém oblíbeném 
filmu, hudbě, knize. 

MLUVENÍ OSV 

(komunikace) 

(mezilidské vztahy) 

 

 

 

 

Dodržuje v promluvě  
fonetická pravidla.  

Předá základní 
informace o sobě, své 
rodině a škole, 

samostatně mluví o 
každodenních 
tématech, 

aktivně se účastní 
rozhovoru a diskuse o 
každodenních 
tématech. 

Svými slovy vypráví 
jednoduchý příběh. 

Samostatně shrne 
obsah mluveného či 
čteného textu. 

Ústně sestaví otázku, 
žádost, prosbu.  

Zahájí, udrží a ukončí 
jednoduchý rozhovor 
na známé téma, 

jednoduše se domluví 
v reálných situacích, 
např. v obchodě, na 
nádraží, na poště a v 
restauraci, u lékaře, 

jednoduchým 
způsobem se vyjádří o 
současné situaci, 
věcech minulých a 
budoucích. 
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Ročník: 9. 

 
DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí jednoduché 
konverzaci a diskusi na 
každodenní téma. 
Rozliší formální a 
neformální promluvu. 

Typy textů 

Zpráva 

Popis osoby, věci, 
události 

Příkazy, zákazy a rady 

Žádost o pomoc a 
službu 

Omluva a reakce na 
omluvu 

Referát o přečtené 
knize 

Písně 

Jednoduché 
ilustrované příběhy, 
komiksy 

Zjednodušená literární 
díla 

 

 

Jazykové prostředky: 

Člen určitý a neurčitý 

Přítomný čas prostý 

Přítomný čas 
průběhový 

Minulý čas prostý 

Minulý čas průběhový 

Předpřítomný čas 

Vyjádření budoucnosti 
pomocí going to, will 

would 

Gerundivum 

Trpný rod 

Slovosled, otázky 

Podmínkové věty 

Tematické okruhy: 

Volný čas a sport 

Vnitřní a vnější 
charakteristika lidí 

Kultura 

Povolání  

Škola  

Mládež 

Média  

Cestování, peníze  

Město 

Reálie 

Systém vzdělávání v 
USA 

Volný čas britské 
mládeže 

Vývoj anglického  
jazyka 

Oxford a Cambridge 

 

 

OSV 

(komunikace) 

 

Rozumí pomalu 
pronášenému projevu 
na specifické téma. 

Samostatně shrne 
obsah slyšeného 
projevu. 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
 

 

VMEGS 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

Multikulturní výchova 
(multikulturalita) 

 

VDO 

(Občanská společnost 
a škola) 

Při čtení nahlas užívá 
správné frázování, 
slovní a větný přízvuk, 
výšku a sílu hlasu, 
tempo řeči pro zajištění 
plynulosti čtení. 

Pracuje s textem 
přiměřeného rozsahu a 
vytvoří odpovědi na 
informace z textu. 

Pracuje s různými typy 
textů, např. s 
adaptovaným 
literárním dílem. 

Pracuje s autentickými 
materiály pro vyhledání 
a    zpracování nových 
informací, např. s 
internetem nebo 
encyklopedií. 

Rozumí podstatě textu 
na známé téma, který 
obsahuje neznámou 
slovní zásobu. 

Využívá slovníkové 
příručky (cizojazyčný i 
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výkladový slovník). Výslovnost 

Základy transkripce 

Pravopis 
PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Písemně předá 
jednoduché informace 
o tématech z daných 
tematických okruhů. 

Sestaví souvislý krátký 
text na známá témata. 

MLUVENÍ VMEGS 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

 

 

 

Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Dodržuje v promluvě  
fonetická pravidla.  

Předá základní 
informace o sobě, o 
blízkých a známých 
lidech, 

samostatně mluví o 
každodenních 
tématech, 

aktivně diskutuje na 
známé téma a 
vyjadřuje svůj názor. 

Vyjadřuje se o 
současných a minulých 
hypotetických 
situacích. 

Adekvátně reaguje ve 
formálních a 
neformálních situacích, 
např. v obchodě, ve 
škole a v hovoru s 
kamarádem. 

V reálných situacích si 
vyžádá informaci a při 
neporozumění klade 
otázky. 

Pro vyjádření používá 
adekvátních 
gramatických struktur, 
lexikálních a jiných 
jazykových prostředků. 
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 5.3  Předmět Německý jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Nj 

 
Konkrétním cílem výuky německého jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při 
kontaktu  
s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je zvládnutí elementární úrovně znalostí jazyka, 
čímž se žákům poskytuje jazykový základ pro porozumění v rámci Evropy a světa, snižuje se 
jejich jazyková bariéra a přispívá ke zvýšení jejich mobility jak v osobním, tak v pracovním 
životě. Žáci mají možnost poznat způsob života a národní tradice především v zemích, kde 
se mluví německy, a uvědomit si kořeny naší společné historie. S výukou úzce souvisí 
možnost prohloubení vědomí žáků o nutnosti vzájemné tolerance a komunikace mezi národy. 

Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří 
svým obsahem do oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí 
nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou jazyka, ale poznávají i strategii učení a 
praktické propojení jazykových dovedností s pracovním společenským životem. Pro utváření 
a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, 
činnostní učení, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka, 
diskuse) a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného učebního stylu, 

• za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji 
informací      v tištěné či elektronické podobě (učebnice, knihy, výukové programy, 
média včetně internetových, ústní informace,časopisy), 

• při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i 
elektronických slovníků (obrazové, dvojjazyčné), 

• využíváním kompenzačních strategií (odhadování z kontextu, používání synonym a 
opisů, využívání gest a pauz) rozvíjí u žáků efektivní komunikaci v cizím jazyce. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• poskytuje žákům příležitost k samostatnému řešení jazykových problémů v rámci 
projektů, 

• výběrem různorodých cizojazyčných textů rozvíjí u žáků kritické myšlení, 

• navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat 
(metoda hraní rolí, simulace). 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• dává žákům prostor pro ústní a písemné vyjádření a sebeprezentaci (samostatné 
práce, projekty, referáty, konverzace a řízené diskuse), 

• podporuje uplatnění znalostí cizího jazyka žáků v praxi, např. v rámci mimoškolní 
výměny, 

• metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků schopnost zahájit, vést a 
ukončit konverzaci na přiměřené téma, aktivním zapojením žáků do diskuse rozvíjí 
jejich argumentační dovednosti, 

• dbá na zřetelnou výslovnost žáků při jejich ústním projevu a umožňuje jim, aby si 
výslovnost zdokonalovali při prezentaci výstupů své práce. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• při řešení různých jazykových úkolů využívá skupinovou práci k nastavení pravidel 
práce    v týmu, 

• využívá každou vhodnou příležitost k diskusím žáků na aktuální témata v 
každodenním životě, 

• zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné 
pomoci a respektu. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• podporuje účast žáků na kulturních a společenských akcích, které škola pořádá v 
cizím jazyce, 

• využíváním autentických materiálů vede žáky k poznání, pochopení a respektování 
kultury, zvyků a tradic německy mluvících a jiných zemí, 

• vytváří příležitosti pro žáky, aby představili kulturu, zvyky a tradice vlastní země. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• používáním informačních a komunikačních technologií vede žáky k tomu, aby získali 
informace o profesích, kde je NJ nezbytným předpokladem, a tím je směřuje k 
možnému výběru jejich budoucí profese, 

• pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocením 
vede žáky k tomu, aby si vytvářeli své vlastní jazykové portfolio a věděli, kdy a jakým 
způsobem ho využít, 

• motivuje žáky, aby si při řešení jazykových úloh sestavili časový plán za účelem 
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rozvržení práce. 

  

Ročník: 7. 

   

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí známým 
každodenním  
jednoduchým slovům, 
výrazům, frázím a 
pokynům, které jsou 
pronášeny pomalu a 
zřetelně a adekvátně 
na ně reaguje. 

Typy textů 

Pozdravy a seznámení 

Pokyny a příkazy ve 
škole 

Poděkování a 
rozloučení 

Jednoduchá žádost 

Omluva 

Dialog 

Jednoduchý popis 

Ilustrované příběhy 

Dopis a e-mail 

Písně, básničky 

 

Jazykové prostředky: 

Pořádek slov ve větě 

Otázky a odpovědi 

Časování pravidelných 
sloves  v přítomném 
čase 

Zápor nicht 

Přivlastňovací zájmena 
mein, dein,sein,ihr 

Vazba ich mag 

Vazba von 

gern- am liebsten 

Určitý člen der, die, das 

Zápor kein 

Rozkazovací způsob 
lexikálně 

Časování slovesa sein 

Tematické okruhy 

Základní osobní údaje 

Abeceda 

Internacionalismy 

Pozdravy 

Jazykolamy 

Dny v týdnu 

Čísla 1-20 

Barvy 

Jména a příjmení  

Domov, rodina 

Škola, školní pomůcky, 
činnosti ve škole 

Volný čas a zájmová 
činnost, koníčky 

Místní údaje a časové 
údaje 

Zeměpisné názvy 

Reálie  

Základní údaje o 
německy mluvících 
zemích) 

Osobnosti z německy 
mluvících zemí 

 

 

OSV 

(komunikace) 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 

 

Rozumí základním 
informacím 

v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se 
osvojených témat, 
zejména pokud má 
vizuální oporu. 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
 

 

VMEGS 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

(Objevujeme  Evropu a 
svět) 

Srozumitelně vyslovuje 
jednoduchý čtený text 
se známou slovní 
zásobou. 

Rozumí známým 
každodenním výrazům, 
pokynům a základním 
frázím. 

Rozumí obsahu a 
smyslu krátkého 
jednoduchého textu. 

Správně odpoví na 
otázky k textu. 

Vyhledá elementární 
informaci. 

Seznamuje se s prací s  
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dvojjazyčným 
slovníkem. 

v přít. čase 

Předložky am a um v 
časových údajích 

Výslovnost 

Pravopis 

PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Píše slova a krátké 
věty na základě 
textové a vizuální 
opory. 

Vyplní  údaje o sobě ve 
formuláři. 

MLUVENÍ OSV 

(poznávání lidí, 
komunikace) 

 

 

 

 

 

Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení-formování 
základů správného 
verbálního projevu, 
první formulace 
základních údajů o 
sobě  v cizím jazyce, 
formulace 
jednoduchých otázek a 
odpovědí) 

Vyslovuje foneticky 
správně slova ze 
známé slovní zásoby. 

Zapojí se do 
jednoduchého 
rozhovoru.  

Odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
podobné otázky 
pokládá. 

Sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
údaje o své osobě a 
své rodině. 

  

 

 

 

Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí známým 
každodenním  
jednoduchým slovům, 
výrazům, frázím a 
pokynům, které jsou 
pronášeny pomalu a 
zřetelně a adekvátně 

Typy textů 

Pozdravy a seznámení 

Poděkování a 
rozloučení 

Jednoduchá žádost 

Tematické okruhy 

Počítač 

Volný čas, koníčky 

Zvířata, příroda 

Popis místa, kde se 

OSV 

(komunikace) 

(poznávání lidí) 
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na ně reaguje. Omluva 

Dialog 

Jednoduchý popis  

Pozvánka  

Formuláře 

Ilustrované příběhy 

Dopis a e-mail 

Písně, básničky 

 

Jazykové prostředky: 

Časování slovesa 
haben 

4. pád podstatných 
jmen s neurčitým 
členem 

Časování dalších 
pravidelných sloves 

Zápor kein ve 4. pádě 

Předložka in ve 3. 
pádě 

Množné číslo 
některých podstatných 
jmen 

Předložky im, um v 
časových údajích 

 

Vazba "ich moechte" 

Předložky nach a in ve 
spojení s názvy států 

Časování slovesa 
fahren 

Vazba "es gibt" 

Přivlastňovací zájmeno 
unser 

Předložky se 3. a 4. 
pádem ve 3. pádě j.č. 

4. pád podst. jmen s 
určitým členem 

Užití sloves stehen, 
haengen,liegen, sitzen 

Předložky se 3. a 4. 
pádem s 

nacházím 

Užití čísel do 100 

Základní matematické 
úkony 

Časové údaje (hodiny, 
dny, měsíce, roční 
období) 

Cestování 

Byt, bydlení 

Činnosti během roku 

Jednoduchá orientace 
v budově 

Směr cesty 

Reálie 

Základní údaje o 
německy mluvících 
zemích 

Vídeň 

Evropské země 

Salzburg, Mozart 

 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 

 

 

Rozumí základním 
informacím 

v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se 
každodenních témat. 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
VMEGS 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

 

 

 

 

 

 

Čte nahlas plynule a 
srozumitelně 
jednoduchý text se 
známou slovní 
zásobou. 

Rozumí známým 
každodenním výrazům, 
pokynům a základním 
frázím. 

Rozumí obsahu a 
smyslu jednoduchého 
textu. 

Správně odpoví na 
otázky k textu. 

Vyhledá požadovanou 
informaci v textu. 

Samostatně pracuje  

s dvojjazyčným 
slovníkem. 

 

PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Napíše jednoduché 
písemné texty týkající 
se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného 
času. 

Vyplní jednoduchý 
dotazník. 

MLUVENÍ OSV 

(komunikace, 
mezilidské vztahy) 

 

Pozdraví a představí 
se. 

Zapojí se do 
jednoduchého 
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rozhovoru.  přivlastňovacími 
zájmeny a zájmenem 
kein 

Časování sloves s 
odlučitelnými 
předponami a 
některých nepravid. 
sloves v přítomném 
čase 

Předložky se 3. a 4. p. 
ve 4.pádě 

Slovosled. Nepřímý 
pořádek slov ve větě 

Předložka fuer s podst. 
jmény a osob. zájmeny 

Výslovnost 

Pravopis 

Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita-užívání 
cizího jazyka jako 
nástroje dorozumívání, 
respektování 
odlišností, tolerance) 

 

 

Odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
podobné otázky 
pokládá. 

Sdělí základní údaje o 
své osobě, své rodině 
a běžných 
každodenních 
situacích. 

  

 

 
 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí známým 
každodenním  
jednoduchým slovům, 
výrazům, frázím a 
pokynům, které jsou 
pronášeny pomalu a 
zřetelně a adekvátně 
na ně reaguje. 

Typy textů 

Pozdravy a seznámení 

Poděkování a 
rozloučení 

Jednoduchá žádost 

Omluva 

Dialog  

Blahopřání 

Jednoduchý popis 

Ilustrované příběhy 

Dopis a e-mail 

Písně, básničky 

Zjednodušená literární 

  díla 

 

Jazykové prostředky: 

Tematické okruhy 

Popis dne, volný čas 

Nakupování 

Potraviny 

Čísla 

Škola 

Lidské tělo 

Zdraví 

Město 

Dopravní prostředky 

Počasí 

Oblékání 

Kalendářní rok 

Prázdniny, dovolená, 
cestování 

Reálie 

 Základní údaje o 

OSV 

(komunikace) 

 

Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 

Rozumí základním 
informacím 

v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se 
osvojených témat. 

 

ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 
VMEGS 

(Evropa a svět nás 
zajímá) 

(Objevujeme Evropu a 
svět) 

Čte nahlas plynule a 
srozumitelně 
jednoduchý text se 
známou slovní 
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zásobou. muessen 

Množné číslo podst. 
jmen 

Časování dalších 
nepravidelných sloves 

3. pád podst. jmen 

koennen, duerfen, 
wollen 

Časové údaje 

Podmět man 

Osobní zájmena ve 3. 
pádě 

Rozkazovací způsob 

Préteritum sloves sein, 
haben 

Některé předložky se 
3. pádem 

Souvětí se spojkou 
deshalb 

Přivlastňovací zájmena 

Perfektum některých 
pravidelných a 
některých 
nepravidelných sloves 

Stupňování přídavných 
jmen a příslovcí 

Porovnání pomocí als 

Výslovnost 

Pravopis 

německy mluvících 
zemích 

Berlín 

Svátky, zvyky a 
obyčeje 

 

 

 

 

 

 Rozumí známým 
každodenním výrazům, 
pokynům a základním 
frázím. 

Rozumí obsahu a 
smyslu jednoduchého 
textu. 

Na základě otázek a 
odpovědí sdělí hlavní 
myšlenku textu. 

Vyhledá požadovanou 
informaci v 
autentickém textu, 
např. v letáku, na 
internetu. 

__________________
V novém krátkém textu 
odvodí význam 
některých neznámých 
slovíček a slovních 
spojení za pomoci 
obrázků a jiných 
grafických předloh. 

 

 

 

Vyhledává neznámou 
slovní zásobu v 
dvojjazyčném slovníku. 

 

PSANÍ Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Napíše jednoduché 
písemné sdělení. 

Vyplní jednoduchý 
dotazník. 

MLUVENÍ OSV 

(poznávání lidí, 
komunikace) 

 

Mediální výchova 

(tvorba mediálního 
sdělení) 

Jednoduše popíše 
obrázek, dění kolem 
sebe a věcí ve svém 
nejbližším okolí. 

Zapojí se do 
jednoduchého 
rozhovoru.  
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Odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se osvojených 
témat. 

 

 

Sdělí základní údaje o 
své osobě, o svých 
blízkých a běžných 
každodenních 
situacích. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 5.4  Předmět Matematika 

 

Charakteristika M 1. stupeň ZŠ 

 

Oblast a zároveň předmět Matematika a její aplikace si stanoví jako základní cíl rozvíjet 
schopnost porozumět řeči čísel. Čísla propojují matematiku s reálným životem i s životem 
ostatních zemí. Je mezinárodně uznávaným a srozumitelným dorozumívacím jazykem. 

 

Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat a modelovat různé 
situace. Dává prostor pro rozvíjení logického myšlení, prostorového vnímání, systematické 
práce a sebehodnocení žáka. Otevírá cestu k informačním technologiím. 

 

Je rozdělena do pěti tématických celků: 

1. Čísla a početní operace 

2. Čísla a proměnná 

3. Geometrie v rovině a prostoru 

4. Závislosti, vztahy a práce s daty 

5. Netradiční a aplikační úlohy 
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Výuka probíhá na prvním stupni v první třídě ve 4 hodinách týdně, od druhého ročníku po 
pátý ročník v pěti hodinách týdně. V šestém až devátém ročníku probíhá výuka ve čtyřech 
hodinách vždy v kmenových třídách, nebo učebně informatiky.Výchovné a vzdělávací 
strategie Matematika 

 
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí 
žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým 
postupem a správností výpočtu matematických poznatků a dovedností v praxi; 

• pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného 
experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; 

• nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém 
vyjadřování;  

• používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, 
simulacím, výpočtům a znázorňování. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické 
myšlení a úsudek žáků 

• kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů 
řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv; 

• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou 
matematizaci problémů a interpretaci výsledků; 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezento-
vali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 
matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

• organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci 
rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
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Učitel: 

• povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku 
a snahu zlepšovat své výsledky; 

• doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a 
každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a 
bezpečné mu užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů; 

• vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k 
tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.  

Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
4

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE V 1. OBDOBÍ 

Rozumí číslům do 20, 
užívá jej v různých 
sémantických i 
strukturálních 
modelech. 

Počítá v oboru do 20. 

Rozumí slovu polovina. 

Počítání do pěti – 
dvaceti. 

Číslice 1 – 20 

Krokování, součtové 
trojúhelníky,šipky, hry s 
kostkami, tvarové 
modely 
čísel,nenposedové, 
autobusy, hadi, 
schodiště, číselné 
trojice, sousedé, hry na 
obchod, hadí sítě. 

Numerace v oboru do 
20 

Modelování situací v 
prostředí 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

Enviromentální 
výchova 

Vztah člověka k 
prostředí  

Čte, zapisuje a 
porovnává čísla do 20, 
užívá a píše vztah 
rovnosti a nerovnosti 

Zápisy množství včetně 
číslic. 

Čtení čísel 

Psaní číslic 

Porovnávání čísel 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

Rozumí číselné ose, 
má intuitivní představu 
záporného čísla. 

Chápe pojmy vpravo, 

Rytmus dynamický a 
statický. 

Číslo a závislost. 

Rytmus 

Propedeutika číselné 
osy 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

                                                 
4 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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vlevo, před, za. Krokování, uspořádání 
podle počtu, velikosti, 
doplňování počtu/čísel 

Ciferník 

Krokování (i dozadu) 
jeho záznam.  

Řetězení příkazů.  

Řešení úloh na číselné 
ose. 

Propedeutika cyklické 
adresy 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Používá aditivní triádu i 
v kontextu. 

Krokování, autobusy, 
trojúhelníky, 
neposedové, číselné 
trojice, hadi. 

Paměťové řešení 
situací v  
dynammických 
prostředích. 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Řeší úlohy (i s 
antisignálem).  

Tvoří analogické úlohy. 

Má zkušenosti s 
jednoduchou 
kombinatorickou 
situací. 

Má zkušenost s jevem 
náhody. 

Řešení úloh 
sémantických i 
strukturálních 
modelováním, 
dramatizací, metodou 
pokus – omyl. 

Tvorba úloh metodou 
analogie. 

Řešení slovních úloh 
sémantických, 
strukturálních. 

Řešení situačních úloh. 

Tvorba úloh. 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy  

Enviromentální 
výchova 

Vztah člověka k 
prostředí  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Čte a nastaví celé 
hodiny, zná strukturu 
týdne, má představu 
věku 

Modelování, 
dramatizavce i 
zakreslování časových 
jevů 

Týden 

Hodiny 

Věk 

Výchova 
demokratického 
občana 

Jsme Evropané  

Eviduje statické i 
dynamické situace 
pomocí ikon, slov, 
šipek i tabulek 

Tabulková evidence, 
hry bus a šipková 
evidence krokování.  

Pohyb v různých 
grafech 

Autobus 

Krokování 

Výchova 
demokratiského 
občana – Autobus, hry, 
krokování  
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Doplní tabulku, použije 
ji i jako nástroj 
organizace souborů 
objektů. Orientuje se 
ve schématech. 

Organizace souboru 
jevů, doplňování 
tabulek, orientace v 
grafech. 

Doplňování tabulky 

Cesta v grafu 

Řešení grafu 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Vyjádří slovně 
jednoduchou 
prostorovou  situaci.  

Vytvoří a přestaví 
krychlovou stavbu 
podle plánu a 
zaznamená těleso v 
plánu.  

Má intuitivní předsatvu 
čtverce a trojúhelníku 
také v prostředí 
obrazců z dřívek i 
origami. Vyparketuje 
daný obdélník 

Verbální popis polohy.  

Tvorba plánů staveb a 
stavění podle plánů. 

Popis procesu stavby i 
přestavby. 

Tvorba „papírových 
deček“ skládáním a 
stříháním.  

Řešení tvarových úloh 
z dřívek. 

Orientace v prostoru 

Krychlové stavby 

Plán stavby 

Dřívkové tvary 

Papírové tvary 

 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK5 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Žák se orientuje v 
zápisu desítkové 
soustavy do 100. 

Sčítá a odčítá v oboru 
do 100. 

Získává porozumění pro 
násobení jednomístným 
číslem. 

Aritmetické operacei 
vztahy mezi čísly 
poznává v různých 
jazycích, různých 
kontextech 
sémantickýchi 

Modelování situací 
v prostředí 
(průběžně)  rodiny, 
busu, kroků, 
kostkových her 
(náhoda), 
schodiště,  
součtových 
trojúhelníků, 
neposedů 
v kombinaci 
s jiným prostředím, 
sčítacích tabulek, 
násobilkových 
tabulek, hadů, 

Numerace v oboru 
do 100 

Násobky 2-10 

 

 

OSV 

schopnost řešit 
problémy, vzájemná 
spolupráce a 
komunikace-krokování, 
měření výšky 

 

 

 

 

 

                                                 
5 
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strukturálních. 

Rozumí slovům 
polovina, čtvrtina, 
osmina, třetina, šestina 
a pětina. 

pavučin, číselných 
trojic, sousedů, 
peněz, 
násobilkových 
obdélníků, 
číselných tabulek, 
výstavišť, 
cyklotras, 
algebrogramů, 
indického 
násobení. 

Ikonický jazyk 
v celém prostředí 
Děda Lesoň.  

Propedeutika 
kmenových zlomků  

Propedeutika 
dvojkové soustavy 
v prostředí 
bilandských peněz  

 

VDO 

rozvoj tolerance, 
schopnost 
argumentovat-autobus, 
rodina 

 

 

 

 

 

MEV 

tvorba vlastních úloh, 
vyvarování se hazardu 

Rozšiřuje počítání v 
číselném oboru do 100. 
Zapisuje a čte čísla 
v oboru do 100. Chápe 
rovnost a nerovnost i 
v různých sémantických 
kontextech (např. délka, 
obsah, čas, peníze).  

Porovnávání čísel 
v početních 
úlohách, při měření 
a v celém prostředí 
Dášeňky. 

Rovnost v 
prostředí kroků, 
rovnost a 
nerovnost v celém 
prostředí Dědy 
Lesoně. 

Porovnávání čísel 
v početních úlohách, 
v různých 
prostředích. 

 

 

Porovnává čísla a užívá 
číselnou osu do 100 jak 
na modelování adresy, 
stavu, tak změny i 
porovnání. Porovnává 
trojciferná čísla pomocí 
číselné osy.  

Pravidelnosti . 

Propedeutika 
číselné osy včetně 
celého prostředí 
schodišť. 

Propedeutika 
cyklické adresy  

Úlohy o věku 

Číselné rytmy a 
pravidelnosti.  

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednost 

Řeší slovní úlohy na 
násobení a dělení v 
oboru násobilek (i 
s antisignálem) a slovní 
úlohy se dvěma různými 
početními výkony. Tvoří 
analogické úlohy. 

Řešení úloh 
sémantických z 
prostředí kroků / 
schodišť, busů, 
peněz, Dědy 
Lesoně;  

strukturálních z 

Využití aritmetických 
operací  

 

  

MEV  

tvorba vlastních úloh 

OSV 

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
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Rozumí 
kombinatorickému 
kontextu 

 

prostředí 

součtových 
trojúhelníků 
pavučin, sčítacích 

tabulek, číselných 
tabulek , 
barevných 
trojic,hadů, 
výstavišť rozkladů, 
sousedů, 
neposedů, 
násobilkových 
čtverců a dalších 
slovních úloh 

Kombinatorické 
situace . 

rozhodovací 
dovednost 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Čte minuty, orientuje se 
v kalendáři (den, měsíc, 
rok). 

Hodiny, roky, 
kalendář včetně 
úloh o věku. 

 MUV 

jedinečnost každého 
člověka 

Dokáže evidovat 
složitější statické i 
dynamické situace 
pomocí ikon, slov, šipek, 
tabulky a grafu. 

Zvládá vytvořit z 
náhodných jevů 
statistický soubor. 

Poznává relační 
strukturu jisté životní 
zkušenosti. 

Celé prostředí 
kroků / schodišť, 
busů, cyklotras, 
Dědy Lesoně 
včetně dalších 
úloh, při nichž se 
data evidují v 
tabulce a grafem  

Propedeutika 
statistiky v 
prostředí Dášeňky 

Prostředí rodiny  

 OSV 

schopnost řešit 
problémy, vzájemná 
spolupráce a 
komunikace-krokování, 
měření výšky 

 

Používá tabulku jako 
nástroj organizace 
souboru objektů do 100. 

Dokáže vybrat objekty 
podle zadaných 
vlastností, umí třídit 
soubor objektů. 

Dokáže pracovat s 
orientovanými 
neorientovaným grafem 
a s grafem 
ohodnoceným. 

Doplňování tabulky  
včetně celého 
prostředí busů. 

Cesta v grafu 
včetně celého 
prostředí 

výstavišť. 

Řešení grafu v 
celém prostředí 
pavučin. 

Tvorba grafu . 

Výběr objektu 
jistých vlastností, 
třídění  

 OSV 

rozvíjení poznvání 
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Získává zkušenosti se 
základními rovinnými 
útvary a některými jejich 
vlastnostmi 
včetněsouměrnosti. 

Orientuje se na 
čtverečkovaném papíru 
a využívá jej. 

Dokáže pracovat s 
krychlovými tělesy a umí 
je zapisovat. 

Dokáže vytvořit síť 
krychle a vztahu krychle; 
její síti porozumí 
prostřednictvím 
metaforického jazyka. 

Pozná jednotky délky 1 
cm a 1 m, jednotku 
objemu 1 l. 

Rovinné útvary  

Geoboard a 
čtverečkovaný 
papír  

Orientace v rovině 
v prostředí 
cyklotras  

Krychlové stavby, 
jejich plány a 
proces konstrukce 
krychlových staveb  

Parkety  

Tvary ze dřívek  

Měření  

Obvod a obsah . 

Střihy na krychle – 
sítě krychle  

Geometrie v rovině a 
v prostoru. 

OSV 

schopnost řešit 
problémy, vzájemná 
spolupráce a 
komunikace 

 

 

Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK6 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Žák se orientuje 
v zápisu desítkové 
soustavy do 1000.  

Sčítá a odčítá v oboru 
do 1000. 

Získává porozumění pro 
násobení jednomístným 
číslem. Aritmetické 
operace i vztahy mezi 
čísly poznává v různých 
jazycích, různých 
kontextech sématických 
i strukturálních. 

Rozvíjí porozumění pro 
jednoduché kmenové 
zlomky. 

Modelování situací 
v prostředí 
(průběžně)  rodiny, 
busu, kroků, 
kostkových her 
(náhoda), 
schodiště,  
součtových 
trojúhelníků, 
neposedů 
v kombinaci 
s jiným prostředím, 
sčítacích tabulek, 
násobilkových 
tabulek, hadů, 
pavučin, číselných 
trojic, sousedů, 
peněz, 

Numerace v oboru 
do 1000  

Násobky  

 

 

OSV: schopnost řešit 
problémy, vzájemná 
spolupráce a 
komunikace-krokování, 
měření výšky 

 

 

 

 

 

VDO: rozvoj tolerance, 
schopnost 
argumentovat-autobus, 
rodina 

                                                 
6 
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Žák užívá závorky.  

 

násobilkových 
obdélníků, 
číselných tabulek, 
výstavišť, 
cyklotras, 
algebrogramů, 
indického 
násobení. 

Ikonický jazyk 
v celém prostředí 
Děda Lesoň.  

Propedeutika 
kmenových zlomků  

Propedeutika 
dvojkové soustavy 
v prostředí 
bilandských peněz  

 

 

 

 

 

 

MEV: tvorba vlastních 
úloh, vyvarování se 
hazardu 

Rozšiřuje počítání v 
číselném oboru do 
1000. 

Zapisuje a čte čísla 
v oboru do 1000. 

Chápe rovnost a 
nerovnost i v různých 
sémantických 
kontextech (např. délka, 
obsah, čas, peníze).  

Rovnost 
v prostředí kroků, 
rovnost a 
nerovnost  v celém 
prostředí Děda 
Lesoň.  

Číselná osa, 
číselné řady, 
zaokrouhlování. 

Evidence souboru 
dat tabulkou. 

Porovnávání čísel 
v početních 
úlohách, v různých 
prostředích. 

 

 

Porovnává čísla a užívá 
číselnou osu do 1000 
jak na modelování 
adresy, stavu, tak 
změny i porovnání. 

Porovnává trojciferná 
čísla pomocí číselné 
osy.  

Sémantické 
modely čísel osy 
(horizontální i 
vertikální). 

Trojí role čísla na 
číselné ose 
(adresa, změna, 
vzdálenost). 

Pohyb na číselné 
ose. 

Úlohy o věku  

Číselné rytmy a 
pravidelnosti.  

 

 

OSV: schopnost řešit 
problémy 

 

Má vhled do čtyř 
základních operací, 
zpaměti provádí 
jednoduché operace, 
písemně zvládá sčítání, 
odčítání a násobení v 
oboru do 1 000. 

Písemné odčítání, 
písemné násobení 
obvyklým i 
indickým 
způsobem. 

Dělení na části, 
dělení po částech, 

Paměťové i písemné 
sčítání, odčítání a 
násobení. 

 

 



89 

Dělí v oboru probraných 
násobilek.  

včetně některých 
úloh z prostředí 
Dědy Lesoně. 

Dělení se zbytkem. 

Umí řešit slovní úlohy na 
násobení a dělení v 
oboru násobilek (i 
s antisignálem) i slovní 
úlohy se dvěma různými 
početními výkony.  

Umí tvořit analogické 
úlohy. 

 

Řešení slovních 
úloh 

Využití aritmetických 
operací  

 

  

MEV: tvorba vlastních 
úloh 

 

OSV: schopnost řešit 
problémy 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Umí tvořit analogické 
úlohy. 

Rozumí 
kombinatorickému pojetí 
násobení. 

Buduje některé 
řešitelské strategie – 
řetězení od konce, 
vyčerpání všech 
možností, rozklad na 
podúlohy, pokus- omyl. 

Řešení úloh z 
prostředí 
sémantických : 
kroky/schodiště, 
bus, peníze, Děda 
Lesoň; 
strukturálních:  
součtové 
trojúhelníky, 
pavučiny, sčítací 
tabulky, číselné 
tabulky, barevné 
trojice, hadi, 
výstaviště, rozklad, 
sousedé, 
neposedové, 
násobilkové 
obdélníky  

Využití aritmetických 
operací k 
modelování situací a 
procesů v 
prostředích. 

 

MEV: tvorba vlastních 
úloh 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Prohlubuje si znalosti o 
měření času v různých 
kontextech (minuty, dny, 
týdny, měsíce, roky). 

Hodiny, kalendář 
včetně úloh o věku. 

Aritmetika 
ciferníku. 

 MUV: jedinečnost 
každého člověka 

Umí evidovat složitější 
statické i dynamické 
situace pomocí znaků, 
slov, tabulek a grafů. 

Pracuje s daty: umí z 
náhodných jevů tvořit 
statistický soubor, 
eviduje soubor dat a 
organizuje je tabulkou i 
grafem. 

Závislosti v 
různých 
aritmetických 
prostředích: 

a) autobus, 
krokování a 
schody, děda 
Lesoň, peníze, 
Biland, cyklotrasy a 
autobusové linky, 

 OSV: schopnost řešit 
problémy, vzájemná 
spolupráce a 
komunikace-krokování, 
měření výšky 
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Nabývá vhledu do 
statistického souboru. 
Prohlubuje své 
zkušenosti s 
kombinatorickými 
situacemi. 

výstaviště, rodina. 

b) součtové 
trojúhelníky, 
násobilkové 
obdélníky, hadi a 
pavučiny, stovková 
tabulka, sčítací 
tabulky, 
algebrogramy, 
sousedé, číselné 
trojice, číselné 
řady, číselná 
kouzka 

c) cesty ve 
čtvercové mříži, 
mřížové i 
nemřížové objekty, 
parkety, dřívka, 
krychlové stavby a 
krychlová tělesa. 

Používá tabulku jako 
nástroj organizace 
souboru objektů do 1 
000. 

Poznává některé 
obecné jevy z 
kombinatoriky, 
pravděpodobnosti, 
statistiky, z pravidelnosti 
a závislostí. 

Doplňování 
chybějících údajů 
do strukturované 
tabulky (např. Bus, 
stovková tabulka). 

Využití tabulky k 
porozumění 
pravděpodobnostní
m jevům. 

Diagramy různých 
typů (vývojové, 
výstaviště, 
cyklostezky, 
pavučiny...). 

 

 

 OSV: rozvíjení 
poznvání 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Umí pracovat s 
krychlovými stavbami a 
tělesy v různých 
reprezentacích. 

Pozná různé 
jednoduché 
mnohoúhelníky, kruh, 
kružnici, kvádr, hranol, 
jehlan, válec, kužel, a 
kouli. 

Seznamuje se spojmy 
vrchol, hrana, stěna, 

Rovinné útvary: 
čtverc, obdélník, 
čtyřúhelník, pěti a 
šestiúhelník. 

Trojúhelník 
rovnoramenný, 
rovnostranný, 
pravoúhlý, kruh a 
kružnice v různých 
prostředích. 

Geodeska a 
čtvereč. papír, 

Geometrie v rovině a 
v prostoru. 

OSV: schopnost řešit 
problémy, vzájemná 
spolupráce a 
komunikace 
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úhlopříčka, střed, obvod, 
povrch, obsah, objem a 
vlastnostmi útvarů.  

Umí narýsovat rovinné 
útvary. 

Využívá čtvereč. Papíru, 
jazyka šipek. 

mřížový útvar. 

Orientace v rovině 
v prostředí 
cyklotras. 

Krychlové stavby, 
jejich plány, 
půdorys a nárys, 
proces konstrukce 
a přestavby 
krychlové stavby. 
Koule, kužel, válec, 
kvádr, jehlan. 

Sítě těles. Měření: 
obvod, obsah, 
objem. 

 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Žák počítá (sčítá, 
odčítá, násobí, 
porovnává a 
zaokrouhluje) v 
číselném oboru do 1 
000 000. 

Využívá početní 
operace k modelování 
sémantických situací. 

Umí řešit vizualizované 
úlohy se zlomky typu 
1/n pro malá n. 

Nabývá zkušenosti s 
pojmem parametr. 

 

Pořadí početních 
operací. 

Modelování situací 
v prostředích  

a) sémantických: 
autobus, krokování a 
schody, děda Lesoň, 
peníze, Biland, 
výstaviště  

b) strukturálních: 
stovková tabulka, hadi 
a pavučiny 

Kmenové zlomky 
v kontextu části (počtu, 
veličiny včetně času, 
úsečky, rovinného 
obrazce). 

 

Velká čísla 

 

OSV  

Rozvoj schopností 
poznávání 

Sebeorganizace 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Spolupráce 

 

Buduje procept 
vícemístných 
přirozených čísel a 
operací s nimi. 

Dělí dvoumístným 
číslem (se zbytkem). 

Má vytvořenu 
představu záporného 

Písemné odčítání 
obvyklým i 
modifikovaným 
způsobem, písemné 
násobení obvyklým i 
indickým způsobem.  

Písemné dělení 
dvoumístným číslem 

Násobení a dělení 

Dělitelnost 

Celá čísla 

OSV 

Spolupráce 

Komunikace 
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čísla jako adresy. 

Umí účelně propojovat 
písemné i pamětné 
počítání (i s použitím 
kalkulačky). 

 Seznamuje se s 
jazykem písmen. 

 

(se zbytkem). 

Pohyb po číselné ose – 
propedeutika 
záporných čísel. 

Algebrogramy, hadi, 
pavučiny 

 

Provádí složitější 
operace na číselné ose 
(zahušťování, 
zvětšování, 
zmenšování, 
fragmentace, změna 
měřítka. 

Nabývá zkušenosti 
relací na zlomcích a 
operací se zlomky. 

 

Číselné řady 

Zaokrouhlování 

Měření a 
zaokrouhlování 
získaných údajů 

Číselné rytmy a 
pravidelnosti  

Sémantické modely 
čísel osy (horizontální i 
vertikální)  

Trojí role čísla na 
číselné ose (adresa, 
změna, vzdálenost) 

Celá čísla 

 

 OSV 

Komunikace 

Spolupráce 

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

Využívá názorných 
obrázků k určování 
1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 
celku. 
Vyjádří celek z jeho 
dané poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny. 

Porovná zlomky se 
stejným jmenovatelem 
(poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, 
desetiny). 

Porovná zlomky se 
stejným jmenovatelem 
(poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, 
desetiny). 

Modelování a 
zapisování zlomků, 
řešení slovních úloh se 
zlomky, rýsování, 
dělení útvarů na části, 
řešení grafů. 

Zlomky  

Řeší slovní úlohy (i 
dynamické) včetně 
úloh s antisignálem. 

Využití aritmetických 
operací k modelování 
situací a procesů 
v prostředích a) 

Velká čísla 

Finanční gramotnost 

OSV 

Komunikace 

Spolupráceýchova 
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Umí tvořit analogické 
úlohy. 

Rozumí 
kombinatorickému 
pojetí násobení.  

Sestaví jednoduchý 
osobní rozpočet podle 
možnosti základních 
příjmů a výdajů 
domácnosti. 

Porovná svá přání a 
potřeby se svými 
finančními možnostmi.  

sémantických: autobus, 
krokování a schody, 
děda Lesoň, peníze, 
Biland,   

b) strukturálních: 
součtové trojúhelníky, 
násobilkové obdélníky, 
hadi a pavučiny, 
stovková tabulka, 
sčítací tabulky, 
neposedy v kombinaci 
s jiným prostředím, 
algebrogramy, 
sousedé, číselné 
trojice, číselná kouzla, 
algebrogramů, 
indického násobení. 

Kombinatorické situace 

demokratického 
občana 

Jsme Evropané  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Rozvíjí si algoritmické 
myšlení (program a 
podprogram). Rozumí 
jednoduchým 
kombinatorickým a 
pravděpodobnostním 
situacím. 

 

Doplňování 
scházejících údajů do 
strukturované tabulky 
(např. bus, stovková 
tabulka). 

Využití tabulky 
k porozumění 
pravděpodobnostních 
jevů. 

Diagramy různých typů 
(vývojové, výstaviště, 
cyklostezky, pavučiny)  

Organizační principy. 

 

Práce s daty. 

 

OSV 

Kreativita 

Rozvoj schopností 
poznávání 

 

 

Používá tabulky a grafy 
k modelování a řešení 
různých situací. Tvoří 
obdobné úlohy. 

Pracuje s daty: umí 
z náhodných jevů tvořit 
statistický soubor, 
eviduje soubor dat a 
organizuje je tabulkou i 
grafem.    

Nabývá vhled do 
statistického souboru.  

Závislosti v různých 
prostředích 
aritmetických  

a) sémantických: 
autobus, krokování a 
schody, děda Lesoň, 
peníze, Biland, 
cyklotrasy a 
autobusové linky, 
výstaviště, rodina 

b) strukturálních: 
součtové trojúhelníky, 
násobilkové obdélníky, 
hadi a pavučiny, 
stovková tabulka, 
sčítací tabulky, 

Práce s daty. 

Kombinatorika, 
statistika. 

 

OSV 

Enviromentální 
výchova 

Mediální výchova 

Kreativita 
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algebrogramy, 
sousedé, číselné 
trojice, číselné řady, 
číselná kouzla 

c) geometrických: cesty 
po čtvercové mříži, 
mřížové i nemřížové 
objekty, parkety, dřívka, 
krychlové stavby a 
krychlová tělesa.  

Propedeutika statistiky 
a pravděpodobnosti  

Práce s parametrem 
jak propedeutika 
funkčního myšlení.  

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Rozšiřuje zkušenosti s 
dalšími rovinnými 
útvary (např. úhel, 
nekonvexní 
mnohoúhelník) a tělesy 
i v prostředí 
čtverečkovaného 
papíru. 

Umí sestrojit 2D i 3D 
útvary daných 
vlastností (jednoduché 
konstrukce). 

Aktivně používá 
některé geometrické 
jazyky. 

 

Čtverec, obdélník, 
čtyřúhelník, pěti- a 
šestiúhelník, 
trojúhelník – 
rovnoramenný, 
rovnostranný, 
pravoúhlý, kruh a 
kružnice v různých 
prostředích. 

Šipkový zápis 
rovinného útvaru. 
Chirurgie. Sova. 

Krychlové stavby, jejich 
plány, půdorys a nárys, 
proces konstrukce a 
přestavby krychlové 
stavby. 

Koule, kužel, válec, 
kvádr, jehlan. 

Sítě těles 

 

Rovinné útvary. 

 

OSV 

Kreativita 

Spolupráce 

Rozvoj schopností 
poznávání 

 

Rozvíjí představy o 
kolmosti, 
rovnoběžnosti, 
shodnosti, podobnosti, 
posunutí, otočení. 

Seznamuje se s relací 
kolmost a 
rovnoběžnost ve 2D i 
3D (modeluje). 

Popis konstrukce 
kolmic a rovnoběžek. 

Konstrukce čtverce a 
obdélníku pomocí 
jejich úhlopříček. 

Reprezentace úhlů 
pomocí hodin. 

Geometrické 
konstrukce 

 

OSV 

Kreativita 

Spolupráce 

Rozvíjí představy o Geodeska a Geometrie vlastníma OSV 
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obvodu, obsahu a 
objemu prostřednictvím 
čtvercové sítě.  

Prohlubuje své 
zkušenosti s analýzou 
a syntézou skupiny 
rovinných útvarů. 

Uvědoměle pracuje s 
jednotkami. 

čtverečkovaný papír, 
mřížový útvar. 

Určování obsahu 
útvaru metodou 
rámování. 

Měření: obvod, obsah, 
objem 

 

rukama 

 

Spolupráce 

Kreativita 

Rozvíjí představy o 
středové i osové 
souměrnosti. 

Využívá 
čtverečkovaného 
papíru, jazyka šipek 
k propedeutice 
souřadnic v 2D. 

Symetrie v různých 
geometrických 
prostředích: výstaviště, 
cesty, mřížové i 
nemřížové objekty, 
parkety, dřívka, 
krychlové stavby a 
krychlová tělesa  

Souřadnice, vztahy a 
závislosti. 

 

OSV 

Kreativita 

Spolupráce 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Ovládá některé 
řešitelské strategie 
jako: pokus-omyl, 
řetězení, od konce, 
vyčerpání všech 
možností, rozklad na 
podúlohy, simplifikace. 

Objevuje zákonitost 
jako cestu k urychlení 
řešení úlohy. 

Úlohy v různých 
prostředích  

a) sémantických: 
autobus, krokování a 
schody, děda Lesoň, 
peníze, Biland, 
výstaviště, rodina 

b) strukturálních: 
součtové trojúhelníky, 
násobilkové obdélníky, 
hadi a pavučiny, 
stovková tabulka, 
sčítací tabulky, 
algebrogramy, 
sousedé, číselné 
trojice, číselné řady, 
číselná kouzla 

c) geometrických: 
parkety, dřívka 

 

Rovnice 

 

OSV 

Komunikace 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
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Provádí pamětné  
a písemné početní 
operace v oboru 
přirozených čísel  
a využívá vlastností 
početních operací. 

Zaokrouhluje, provádí 
odhady  
a kontroluje výsledky 
početních operací. 

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

 

Operace sčítání, 
odčítání, násobení, 
dělení, porovnávání 
zaokrouhlování, 
číselná osa, 
násobení, dělení 10, 
100, 1000, dělení 
dvoumístným číslem 

Písemné algoritmy 
početních operací 

Jednoduché rovnice 

Jednotky délky, 
hmotnosti, času, 
obsahu 

 

Přirozená čísla OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
(pozornost, 
soustředění, 
zapamatování); 
kooperace 

 

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

Porovná, sčítá a 
odčítá zlomky se 
stejným jmenovatelm 
v oboru kladných 
čísel. 

 

Model 

Sčítání a odčítání, 
porovnávání zlomků 
se stejným 
jmenovatelm v oboru 
kladných čísel 

Desetinné zlomky 

Zlomky 

 

 

Přečte zápis 
desetinného čísla a 
vyznačí na číselné 
ose desetinné číslo 
dané hodnoty. 

Porovnává, 
zaokrouhluje, provádí 
odhady. 

Provádí pamětné a 
písemné sčítání a 
odčítání. 

Používá peníze v 
běžných situacích, 
odhadne a 
zkontroluje cenu 
nákupu, vrácené 
peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost 
realizace všech 
chtěných výdajů. 

 

Číslo se dvěma 
desetinnými místy 

Operace sčítání, 
odčítání, vlastnosti 
početních operací, 
porovnávání 
zaokrouhlování, 
číselná osa 

Jednotky délky, 
hmotnosti, času, 
obsahu 

Rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti 

 

Desetinná čísla OSV – komunikace 

Porozumí významu 
znaku „-„ pro zápis 

Celé záporné číslo, 
číselná osa, teploměr 

Celá čísla  
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celého záporného 
čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné 
ose. 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Vyhledává, sbírá a 
třídí data, čte a 
sestavuje jednoduché 
tabulky a grafy.  

Závislosti a jejich 
vlastnosti 

Diagramy, grafy, 
tabulky, jízní řády 

Průměr 

 

Zákonitosti, vztahy a 
práce s daty  

MEV – kritické čtení, 
tvorba tabulek, grafů 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

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

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

Sestrojí rovnoběžky a 
kolmice. 

Určí obsah obrazce 
pomocí čtvercové 
sítě, vypočítá obvod a 
obsah čtverce, 
obdélníku a užívá 
jednotky obsahu; 
rozpozná a znázorní 
ve čtvercové síti 
jednoduché osově 
souměrné útvary a 
určí osu souměrnosti 
útvaru překládáním 
papíru. 

 

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

Základní útvary  
v prostoru – kvádr, 
krychle, jehlan, koule, 
kužel, válec 

Délka úsečky 

Obvod a obsah 
obrazce 

Vzájemná poloha 
dvou přímek v rovině 

Osově souměrné 
útvary 

 

 

Rovinné a prostorové 
obrazce a tělesa  

OSV – cvičení 
smyslového vnímání 

 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy 

Magické čtverce Nestandardní 
aplikační úlohy a 

OSV – kooperace; 
vnímání, pozornost, 
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a problémy, jejichž 
řešení je nezávislé na 
obvyklých postupech 
a algoritmech 

Trychtýře 

Matematické 
hádanky, pohádky, 
křížovky 

Algebrogramy 

Číselné a obrázkové 
řady 

Krokování, pavučiny, 
hadi, šipkový 
diagram, šipky - mříž 

Rodokmen, rodina 

Vývojový diagram 

Prostorová 
představivost 

Vennův diagram 

 

problémy soustředění; kreativita 
(pružnost nápadů, 
originalita) 

 

 

Charakteristika M 2. stupeň ZŠ 

 
Oblast a zároveň předmět Matematika a její aplikace si stanoví jako základní cíl rozvíjet 
schopnost porozumět řeči čísel.Čísla propojují matematiku s reálným životem i s životem 
ostatních zemí. Je mezinárodně uznávaným a srozumitelným dorozumívacím jazykem. 

Matematika rozvíjí pozornost,vytrvalost,schopnost rozlišovat,objevovat a modelovat různé 
situace.Dává prostor pro rozvíjení logického myšlení, prostorového vnímání, systematické 
práce a sebehodnocení žáka. Otevírá cestu k informačním technologiím. 

Je rozdělena do pěti tématických celků: 

1. Čísla a početní operace 

2. Čísla a proměnná 

3. Geometrie v rovině a prostoru 

4. Závislosti,vztahy a práce s daty 

5. Netradiční a aplikační úlohy 

Výuka probíhá na prvním stupni v první třídě ve 4 hodinách týdně, od druhého ročníku po 
pátý ročník v pěti hodinách týdně pokud je vhodné využívat disponibilní hodinu.V šestém až 
devátém ročníku probíhá výuka ve čtyřech hodinách vždy v kmenových třídách, nebo 
učebně informatiky. Je možné posílit hodiny matematiky o cvičení z matematiky a využít 
disponibilní hodinu v devátém ročníku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí 
žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

 

Učitel: 

• prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým 
postupem a správností výpočtu; 

• zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k 
využívání matematických poznatků a dovedností v praxi; 

• pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného 
experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; 

• nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém 
vyjadřování; 

• používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, 
simulacím, výpočtům a znázorňování. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

 

Učitel: 

 

• nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické 
myšlení a úsudek žáků; 

• kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů 
řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv; 

• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

 

Učitel: 

 

• důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou  
matematizaci problémů a interpretaci výsledků; 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky 
prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup 
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zvolili. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

 

Učitel: 

 

• organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 
matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

• organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci 
rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

 

Učitel: 

 

• povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku 
a snahu zlepšovat své výsledky; 

• doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a 
každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

 

Učitel: 

 

• důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a 
bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů; 

• vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k 
tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.  

 

Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK7 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

                                                 
7 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Provádí číselné 
operace v oboru 
desetinných čísel. 

zaokrouhluje a 
provádí odhady 
s danou přesností, 
účelně využívá 
kalkulátor 

Operace sčítání, 
odčítání, násobení, 
dělení, porovnávání 
zaokrouhlování, 
násobení, dělení 10, 
100, 1000  

Desetinná čísla, 
jednotky obvodu, 
obsahu, objemu 
povrchu  

OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

modeluje a řeší 
situace s využitím 
dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel 

 

Dělitelnost čísel  Slovní úlohy, 
dělitelnost čísel  

OSV -  cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

odhaduje a vypočítá 
obsah a obvod 
čtverce a obdélníku 

 odhaduje a vypočítá 
objem a povrch těles 

Řeší praktické 
problémové úkoly 
základních 
geometrických útvarů 
a těles  krychle a 
kvádru.   

Obvod a obsah 
čtverce a obdélníku 

Objem a povrch 
krychle a kvádru 

   

Rovinné a prostorové 
obrazce a tělesa  

OSV -   cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění 

MEV - přispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

 

načrtne a sestrojí sítě 
krychle a kvádru 

určuje velikost úhlu 
měřením a výpočtem 

odhaduje a vypočítá 
obsah a obvod 
trojúhelníku 

načrtne a sestrojí úhly 
a trojúhelníky 

 

Síť krychle a kvádru 

Volné rovnoběžné 
promítání 

Pojem úhel a jeho 
druhy 

Konstrukce a měření 
úhlu, sčítání, odčítání 
a půlení úhlu 
(početně i graficky) 

Obvod a obsah 
trojúhelníku, 
konstrukce 
trojúhelníku ze třech 
stran, konstrukce 
trojúhelníku ze dvou 
stran a úhlu 
sevřeného, 
konstrukce 
trojúhelníku z jedné 

Krychle kvádr 

  

 

Úhel 

  

  

 

 

Trojúhelník  

OSV - dovednosti pro 
učení a studium 

 

  

 



102 

strany a ze dvou úhlů 
přilehlých, výšky 
těžnice, střední příčky 
v trojúhelníku 

Kružnice trojúhelníku 
opsaná a vepsaná  

načrtne a sestrojí 
obraz rovinného 
útvaru v osové 
souměrnosti, určí 
osově  souměrný 
útvar 

 

Osová souměrnost, 
obrazce osově 
souměrné 

Konstrukce obrazců  

Osová souměrnost 

 

OSV - dovednosti pro 
učení a studium 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Řeší nestandartní 
úlohy logickou 
úvahou, 
kombinatorickým 
úsudkem nebo 
prostorovou 
představivostí. 

  

Magické čtverce 

Číselné řady 

Trychtýře  

Matematické hádanky 

Matematické pohádky 

Matematické křížovky  

Netradiční aplikační 
úlohy 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

MUV - učí žáky  
chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory 
i schopnosti druhých 

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

 

 

 

Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK8 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLA A PROMĚNNÁ 

provádí číselné 
operace se zlomky a 
celými čísly.  

Zlomek a jeho 
představa, sčítání, 
odčítání, násobení, 
dělení, krácení a 
rozšiřování, 
porovnávání, 
uspořádání. 

Zlomky 

 

 

 

 

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - vede 

                                                 
8 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Vztah mezi 
desetinným číslem a 
zlomkem 

Číselná osa 

Sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 
celých a racionálních 
čísel 

Čísla opačná 

Absolutní hodnota 
čísla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá a racionální 
čísla 

k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

 

Používá závislost 
přímé a nepřímé 
úměrnosti a užívá ji 
v praxi.  

Poměr, úměra, 
trojčlenka, pojem 
procento, pojem 
promile (racionální 
číslo, zlomek) 

Výpočet základu, 
počtu procent, 
procentové části, 
výpočet procenta  

 

Procento, promile MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

 

Využívá při řešení a 
modelování 
praktických situací 
operací zlomky, celá 
čísla, racionální čísla.  

Slovní úlohy  Zlomky 

Celá čísla 

Racionální čísla 

Trojčlenka 

Procento, promile  

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

 

ZÁVISLOST, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Vyjadřuje funkce 
různými způsoby.  

Graf, tabulky, 
diagramy 

Přímá, nepřímá 
úměrnost 

Procenta 

 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci, OSV - 
cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

GEOMETRIE V ROVINĚ V PROSTORU 
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Při práci s rovinnými 
útvary používá 
vlastnosti a vztahu 
souměrnosti 
středové.  

Středová souměrnost, 
obrazce středově 
souměrné, 
konstrukce obrazců  

Středová souměrnost  MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

V modelacích a 
konstrukcích využívá 
vzájemných vztahů 
čtyřúhelníků 
v rovinně.  

Praktické užití vět o 
shodnosti při 
konstrukcích 

Konstrukce 
kosočtverce, 
kosodélníku, 
lichoběžníku, deltoidy  

Věty o shodnosti 
geometrických útvarů 

Čtyřúhelníky Věty o 
shodnosti 
geometrických útvarů 

Čtyřúhelníky  

MEV -vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

Numericky řeší 
geometrické útvary 
čtyřúhelníky a pomocí 
nich hledá řešení 
praktických 
problémových úloh.  

Obsah a obvod 
kosočtverce a 
kosodélníku, obsah a 
obvod lichoběžníku  

Čtyřúhelníky 
Čtyřúhelníky  

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Řeší nestandartní 
úlohy logickou 
úvahou, 
kombinatorickým 
úsudkem nebo 
prostorovou 
představivostí.  

Magické čtverce 

Číselné řady 

Trychtýře  

Matematické hádanky 

Matematické pohádky 

Matematické křížovky  

Netradiční a aplikační 
úlohy 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

MUV - učí žáky  
chápat a tolerovat 
odlišné zájmy, názory 
i schopnosti druhých 

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování  

 

 

Ročník: 8. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK9 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLA A PROMĚNNÁ 

Provádí číselné 
operace mocninami a 
odmocninami.  

Druhá mocnina, 
druhá odmocnina, 
mocniny s přirozeným 
exponentem, operace 
s mocninami 
s přirozeným 
exponentem  

ruhá mocnina, druhá 
odmocnina, 
Pythagorova věta  

 

SV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

Nahrazuje číselný 
výraz proměnnou, 
pracuje s proměnnou 
v rámci reálných čísel 

matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných; určí 
hodnotu výrazu, sčítá 
a násobí mnohočleny, 
provádí rozklad 
mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců 
a vytýkáním 

Číselný výraz, 
proměnná ve výrazu, 
mnohočlen, operace 
s mnohočleny 

Výraz OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

Modeluje, formuluje a 
řeší rovnicemi 
konkrétní praktické 
situace v oboru 
racionálních čísel.  

Řešení slovních úloh 
rovnicemi  

Lineární rovnice OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - přispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

GEOMETRIE V ROVINĚ V PROSTORU 

načrtne a sestrojí síť 
hranolu 

odhaduje a vypočítá 
objem a povrch 
hranolu 

analyzuje a řeší 
aplikační geometrické 
úlohy s využitím 
osvojeného 
matematického 
aparátu  

Hranoly 

Síť hranolu 

Povrch a objem 
hranolu 

slovní úlohy 

Hranoly  OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

                                                 
9 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Využívá při řešení a 
modelování 
praktických situací 
operací mocniny a 
odmocniny .  

Pythagorova věta 

Geometrické a 
stereometrické úlohy 
řešené užitím 
Pythagorovy věty  

Pythagorova věta OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - přispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

V modelacích a 
konstrukcích využívá 
vzájemných vztahů 
kružnice a přímky, 
kružnic, rovině.  

Vzájemná poloha 
kružnice a přímky, 
vzájemná poloha 
dvou kružnic, 
Thaletova kružnice, 
síť válce  
kosočtverce, 
kosodélníku, 
lichoběžníku, deltoidy  

Kruh, kružnice MEV - přispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

Numericky řeší 
geometrické útvary 
kružnice, válec 
v rovinně a prostoru a 
pomocí nich řeší 
praktické problémové 
úkoly.   

Obvod a obsah 
kruhu, délka kružnice, 
objem a povrch válce   

Válec OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění;  
spolupráce ve 
skupině 

Při práci s rovinnými 
útvary využívá jejich 
vlastnosti.  

využívá pojem 
množina všech bodů 
dané vlastnosti 
k charakteristice 
útvaru a k řešení 
polohových a 
nepolohových 
konstrukčních úloh 

Konstrukce 
trojúhelníku – s užitím 
výšek, těžnic, 
Thaletova kružnice, 
konstrukce 
trojúhelníku s údajů 
platných pro kružnici 
opsanou a vepsanou, 
konstrukce 
rovnoběžníku  

Konstrukční úlohy OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Řeší nestandartní 
úlohy logickou 

Magické čtverce Netradiční a aplikační OSV - dovednosti pro 
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úvahou, 
kombinatorickým 
úsudkem nebo 
prostorovou 
představivostí.  

Číselné řady 

Trychtýře  

Matematické hádanky 

Matematické pohádky 

Matematické křížovky 

Detektivky  

úlohy učení a studium,  

MEV - k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

  

 

 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK10 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Provádí číselné 
operace v oboru 
reálných čísel  

Operace sčítání, 
odčítání, násobení, 
dělení, porovnávání 
zaokrouhlování,  

Reálná čísla OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

Využívá při řešení a 
modelování 
praktických situací 
operací v oboru 
reálných čísel  

Slovní úlohy řešené 
logicky 

Slovní úlohy, OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

formuluje a řeší 
reálnou situaci 
pomocí rovnic a jejich 
soustav  

Soustavy lineárních 
rovnic,  

numerické a grafické 
řešení, 

 slovní úlohy  

Soustavy lineárních 
rovnic 

OSV-cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

                                                 
10 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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užívá k argumentaci a 
při výpočtech věty o  
podobnosti 
trojúhelníků  

odhaduje a vypočítá 
obsah a obvod 
základních rovinných 
útvarů 

načrtne a sestrojí sítě 
základních těles 

Řeší praktické 
problémové úkoly 
kužele, jehlanu, 
kouleč 

odhaduje a vypočítá 
objem a povrch těles 

Podobnost  

Konstrukce 
základních rovinných 
útvarů 

 sítě těles, 

 kužel, jehlan, koule 

Objem a povrch 
jehlanu 

Volné rovnoběžné 
promítání  

 

Podobnost 

Rovinné a prostorové 
obrazce a tělesa – 
jehlan, koule, kužel 

OSV -   cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění 

MEV - přispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

vyjádří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí, 
grafem 

určuje vztah přímé 

anebo nepřímé 

úměrnosti  

matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 

 funkčních vztahů  

Pojem funkce 

 funkce lineární 

přímá úměrnost  

nepřímá úměrnost 

 grafy, tabulky, 
rovnice  

Funkce OSV -   cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění 

MEV - přispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 

porovnává soubory 
dat 

 

Statistická šetření 

diagramy  

aritmetický průměr, 
modus a medián 

Statistika MEV - řpispívá k 
využívání vlastních 
schopností v týmové 
práci  

EVV-umožňuje 
pochopení souvislostí 
mezi lokálními a 
globálními problémy a 
vlastní odpovědností 
ve vztazích k 
prostředí 

 

Globální- rozvíjí 
schopnost srovnávat 
projevy kultury v 
evropském a 
globálním kontextu, 
nacházet společné 
znaky a odlišnosti a 
hodnotit je v širších 
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souvislostech  

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Řeší nestandartní 
úlohy logickou 
úvahou, 
kombinatorickým 
úsudkem nebo 
prostorovou 
představivostí. 

  

Magické čtverce 

Číselné řady 

Trychtýře  

Matematické hádanky 

Matematické pohádky 

Matematické křížovky  

Netradiční aplikační 
úlohy 

MEV - vede 
k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 

MUV - rozvíjí 
komunikační 
schopnost, zvláště při 
veřejném vystupování 
a stylizaci psaného 
a mluveného textu 

OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění; cvičení 
dovedností 
zapamatování 

 
 

 5.5  Předmět Informatika 

 

Charakteristika Inf 2. stupeň ZŠ 

 

Předmět Informatika je součástí oblasti Informační a komunikační technologie.   

Předmět je zařazen na první stupeň v jednohodinové dotaci v čtvtém ročníku, na druhém 
stupni je zařazen v šestém a sedmém ročníku opět s jednohodinovou dotací.  

Výuka probíhá v učebně informatiky s 18 žákovskými stanicemi (princip Multipoint) . 

 Předmět směřuje k chápání a zažití pojmů informatiky, k využití standardních funkcí počítače 
a jeho periferií, k využití různých typů SW, k schopnosti komunikovat pomocí různých 
komunikačních zařízení, k schopnosti vyhledávat, třídit, zpracovávat, prezentovat a využívat 
informace. Dovednosti získané v této vzdělávací oblasti umožňují žákům aplikovat výpočetní 
techniku ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělávání a jsou samozřejmě 
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení 
profesní a zájmové činnosti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Učitelé informatiky používají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

 

Učitel: 
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• umožňuje využívat různé informační technologie v procesu učení, vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, 
simulacím, výpočtům i znázorňování; 

• zadává vhodné úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání 
poznatků a dovedností z informatiky v praxi; 

• vede žáky k aktivnímu a samostatnému vyhledávní aktuálních informací a zapojovat 
je ve výuce. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

 

Učitel: 

 

• při vyhledávání informací ukazuje na příkladech, jak používat jednoduché a vhodné 
cesty, jak vhodně formulovat požadavky, dodržovat základy algoritmizace, ověřovat 
věrohodnost informací, posuzovat závažnost a vzájemnou návaznost informací; 

• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej, využili svých předešlých zkušeností a svá řešení zaznamenali a 
ověřili, popř. hledali nová řešení; 

• vede žáky k aktivnímu ohodnocení své práce a k tomu, aby se poučili z vlastních 
chyb. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

 

Učitel: 

 

• používá odbornou terminologii; 

• seznamuje žáky s dostupnými komunikačními prostředky, umožňujeme komunikaci 
pomocí běžných komunikačních zařízení, komunikačních sítí; 

• zapojuje žáky do aktivní komunikace při spolupráci; 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci digitálními prostředky zpracovávali a 
prezentovali informace, řešení úloh. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

 

Učitel: 
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• podporuje individuální rozvoj žákovy osobnosti, jeho proces sebepoznání a 
seberealizace; 

• pomocí informačních technologií umožňuje kvalitní práci integrovaným dětem; 

• organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 
znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

• organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadaný úkol žáci rychle vyřeší, 
nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

 

Učitel: 

 

• při vyhledávání a zpracování informací vede žáky k dodržování právních i etických 
norem; 

• dbá na práci s informacemi a informačními technologiemi v souladu se zákonem o 
vlastnictví a zákonem o duševním vlastnictví , seznamuje žáky s pojmy jako jsou 
počítačová kriminalita, důvěryhodnost zdroje, ochrana dat, upozorňuje na obecně 
platné zásady práce s daty; 

• seznamuje žáky se zásadami bezpečné práce s internetem; 

• doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a 
každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování; 

• šetrným a ohleduplným zacházením s výpočetní technikou vede žáky k 
zodpovědnosti za svěřený majetek. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

 

Učitel: 

 

• uvádí vhodné příklady problémů spojené s obsluhou PC (instalace, čištění, 
jednoduchá údržba…) a jejich řešení. 

 

 5.5.1  Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

Využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie. 

Chrání data před 

Základní pojmy 
informační činnosti – 
informace, informační 
zdroje, informační 
instituce 

Informace, data 

 Počítač 

 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
seberelugace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena 
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poškozením, ztrátou 
a zneužitím.  

Struktura, funkce  
a popis počítače  
a přídavných zařízení 

Operační systémy  
a jejich základní 
funkce, druhy SW 

Seznámení  
s formáty souborů 
(odt, doc, gif, jpeg, 
atd.) 

Ochrana dat 

Organizace dat na 
disku 

Multimediální využití 
počítače 

 

  

 

Respektuje pravidla 
bezpečné práce  
s HW i SW 
a postupuje poučeně 
v případě jejich 
závady. 

Zásady bezpečnosti 
práce a prevence 
zdravotních rizik 
spojených  
s dlouhodobým 
využíváním výpočetní 
techniky 

Jednoduchá údržba 
počítače, postupy  
při běžných 
problémech  
s hardware  
a software 

Zásady bezpečnosti 

Jednoduchá údržba  

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

Při vyhledávání 
informací  
na internetu používá 
jednoduché a vhodné 
cesty. 

Vyhledává informace 
na portálech,  
v knihovnách  
a databázích. 

 

Společenský tok 
informací (vznik, 
přenos, transformace, 
zpracování, distribuce 
informací) 

Metody a nástroje 
vyhledávání informací 

Formulace 
požadavku při 
vyhledávání na 
internetu, vyhledávací 
atributy 

 

Vyhledávání 
informací 

Internet 

MED – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

Komunikuje pomocí 
internetu či jiných 
běžných 
komunikačních 

Základní způsoby 
komunikace (e-mail, 
chat, telefonování) 

Komunikace OSV – mezilidské 
vztahy, komunikace  
v různých situacích, 
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zařízení. Bezpečnost na 
internetu 

efektivní strategie 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

Pracuje s textem  
a obrázkem  
v textovém  
a grafickém editoru, 
sestaví jednoduchou 
prezentaci. 

Základní funkce 
textového editoru 
(OpenOffice – 
dokument, 
prezentace) 

Základní funkce 
grafického editoru 
(Zoner Callisto) 

 

Zpracování informací OSV – kreativita, 
sebepoznání, 
sebepojetí 

MEV – tvorba 
mediálního sdělení 

 

 

 

 5.5.2  Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE S POČÍTAČEM 

Respektuje pravidla 
bezpečné práce  
s HW i SW 
a postupuje poučeně 
v případě jejich 
závady. 

Zásady bezpečnosti 
práce a prevence 
zdravotních rizik 
spojených  
s dlouhodobým 
využíváním výpočetní 
techniky 

Jednoduchá údržba 
počítače, postupy  
při běžných 
problémech  
s hardware  
a software 

Zásady bezpečnosti 

Jednoduchá údržba  

OSV – seberelugace 
a sebeorganizace, 
psychohygiena 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

Při vyhledávání 
informací  
na internetu používá 
jednoduché a vhodné 
cesty. 

Ověřuje věrohodnost 
informací  
a informačních 
zdrojů. 

 

Formulace 
požadavku při 
vyhledávání na 
internetu, vyhledávací 
atributy 

Vývojové trendy 
informačních 
technologií 

Hodnota a relevance 
informací  
a informačních 
zdrojů, metody a 
nástroje jejich 
ověřování 

Vyhledávání 
informací 

MED – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálního 
sdělení a reality 
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Internet  

 

Komunikuje pomocí 
internetu či jiných 
běžných 
komunikačních 
zařízení. 

Způsoby komunikace 
(e-mail, chat, 
telefonování, sociální 
sítě) 

Bezpečnost na 
internetu 

Komunikace MUV – lidské vztahy, 
kulturní a etnické 
diference 

VDO – občan, 
občanská společnost 

OSV – mezilidské 
vztahy, komunikace  
v různých situacích, 
efektivní strategie 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

Ovládá práci  
s textovými  
a grafickými editory  
i tabulkovými editory 
a využívá vhodných 
aplikací. 

Uplatňuje základní 
estetická  
a typografická 
pravidla pro práci  
s textem  
a obrazem. 

Používá informace  
z různých 
informačních zdrojů a 
vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji. 

Zpracuje  
a prezentuje  
na uživatelské úrovni 
informace v textové a 
grafické formě.  

Textový editor 

Tabulkový editor, 
vytváření tabulek, 
porovnávání dat, 
jednoduché vzorce 

Prezentace informací 
(prezentační 
programy) 

OpenOffice 

Počítačová grafika, 
rastrové a vektorové 
programy 

Zoner Callisto, 
Malování 

 

 

Zpracování informací MEV – tvorba 
mediálního sdělení 

OSV - kreativita 

 

Pracuje  
s informacemi  
v souladu se zákony 
o duševním 
vlastnictví. 

Ochrana práv  
k duševnímu 
vlastnictví, copyright, 
informační etika 

Legální SW, autorská 
práva, počítačová 
kriminalita 

 5  VDO – občan, 
občanská 
sppolečnost, 
zákon, 
disciplinovanost 

 

 

 

 5.5.3  Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÝ PRŮŘEZOVÁ 
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Žák: CELEK TÉMATA 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

Ověřuje věrohodnost 
informací  
a informačních 
zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost  
a vzájemnou 
návaznost.  

 

Vývojové trendy 
informačních 
technologií 

Hodnota a 
relevance informací a 
informačních zdrojů, 
metody  
a nástroje jejich 
ověřování 

Internet  

Vyhledávání 
informací 

MED – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu mediálního 
sdělení a reality 

Komunikuje pomocí 
internetu či jiných 
běžných 
komunikačních 
zařízení. 

Základní způsoby 
komunikace 

Bezpečnost na 
internetu  

Komunikace MUV – lidské vztahy, 
kulturní a etnické 
diference 

VDO – občan, 
občanská společnost 

OSV – mezilidské 
vztahy, komunikace  
v různých situacích, 
efektivní strategie 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

Ovládá práci  
s textovými  
a grafickými editory  
i tabulkovými editory 
a využívá vhodných 
aplikací. 

Uplatňuje základní 
estetická  
a typografická 
pravidla pro práci  
s textem  
a obrazem. 

Používá informace  
z různých 
informačních zdrojů a 
vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji. 

Zpracuje  
a prezentuje  
na uživatelské úrovni 
informace v textové, 
grafické  
a multimediální 
formě.  

Textový editor 

Tabulkový editor, 
vytváření tabulek, 
porovnávání dat, 
jednoduché vzorce 

Prezentace informací 
(webové stránky, 
prezentační 
programy, 
multimédia) 

OpenOffice 

Windows Movie 
Maker 

Počítačová grafika, 
rastrové a vektorové 
programy 

Zoner Callisto, 
Malování 

 

Zpracování informací MEV – tvorba 
mediálního sdělení 

OSV - kreativita 
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Pracuje  
s informacemi  
v souladu se zákony 
o duševním 
vlastnictví 

Ochrana práv k 
duševnímu 
vlastnictví, copyright, 
informační etika 

Legální SW, autorská 
práva, počítačová 
kriminalita 

VDO – občan, 
občanská 
sppolečnost, zákon, 
disciplinovanost 

 

 5.6  Předmět Prvouka 

 

Charakteristika předmětu Prvouka 

Vyučovací předmět prvouka má časovou dotaci 1,5 hodin týdně v 1. – 3. třídě. Výuka probíhá 
v kmenových třídách, na vycházkách. 

V této fázi jde hlavně o prvotní seznámení se s přírodou, živočichy a dalšími součástmi 
životního prostředí. Učivo je předkládáno hravou formou, která učí žáky práci ve dvojici nebo 
již také ve skupinách. Získávají první znalosti o své obci, popisují známá zvířata a rostliny. 
Uvědomují si shlukování rostlin a živočichů v určité oblasti a podílejí se na práci v projektech. 

Velmi zajímavá je oblast pokusů, při kterých se snaží získat co nejvíce vědomostí o různých 
látkách živé a neživé přírody. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 
Učitel: 

• vede žáky k samostatnosti nebo  kooperaci v činnostech k pozorování objektů 
v přírodě, zkoumání jejich vlastností, objevování procesů, které zde probíhají 

• vytváří prostor žákům k vyjádření své hypotézy, které pomocí svých experimentů 
nebo spoluprací na nich s ostatními ověřuje, odhaluje přírodní zákonitosti a předvídá 
další děje pomocí svých znalostí a dovedností 

• vede žáka ke zpracovávání výsledků svých pozorování, vyhodnocování a 
propojování s ostatními oblastmi přírody 

• vede žáka ke srovnání jeho výsledků s praxí 

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce 

• prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných textů 
vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

• vytváří žákům prostor k tomu, aby si zaznamenávali řešení a postup jednotlivých 
kroků a své záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení; 

• vybízí žáky k čerpání z mnoha informačních zdrojů a zároveň si ověřuje jejich 
věrohodnost 

• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, navrhování možných řešení 

• vede žáky k tomu, aby pomocí analýzy, syntézy, aplikace, srovnáním a 

vyhodnocováním svého postupu nalézali nejefektivnější řešení 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 
Učitel: 
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• prostřednictvím skupinové práce podporuje žáky, aby si navzájem sdělovali své 
zážitky z daných témat 

• zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s Ekotýmem školy a tím 
je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků komunikace;  

• vybízí k používání prvků neverbální, verbální komunikace, a ostatních druhů 
komunikace 

 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 
Učitel: 

• vede k dodržování vytvořených pravidel v rámci předmětu, učebny či vzájemných 
vztahů 

• na základě daných kritérií usměrňuje žáky k posouzení kvality své práce, ocenění i 
práce ostatních spolužáků 

• vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči 
vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
Učitel: 

• využívá znalosti a dovednosti žáků, získané v dané oblasti 

• podporuje žáky v ekologickém chování ve škole i v běžné životní praxi 

• vede k dodržování společenských pravidel 

• doporučuje a radí při třídění odpadů a podněcuje k účasti ve sběrových akcích ve 

škole 

• umožňuje poznání historických míst okresu, kraje a ČR 

 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 
Učitel: 

• seznamuje žáky blíže s problematikou související s jeho profesní orientací 

• při pozorováních či experimentech vede žáky k předvídání možných problémů a 
snaze je řešit 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 

práce. 

• umožňuje žákům při exkurzích a v praktických ukázkách propojovat své znalosti a 

dovednosti s praxí  

 

Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
11

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Hovoří o tom, co 
očekává od školy.  

Orientuje se v  budově 

Prostředí a činnosti ve 
škole, bezpečná cesta 
do školy. 

Moje škola Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

                                                 
11 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 



118 

školy.  

Popíše polohu a 
vysvětlí funkci 
vybraných místností 
školy. 

Uvede některé profese 
potřebné pro chod 
školy. Vysvětlí rozdíly 
mezi chováním během 
hodiny a o 
přestávkách.  

Popíše pozici v 
prostoru třídy: P–L, 
před–za. 

 

Prostředí domova, 
orientace. 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

VDO 

Občanská společnost a 
škola  

MED 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení  

Uvede svou adresu.  

Porovná a najde 
rozdíly v bydlení a 
dostupnosti služeb 
mezi různými typy 
sídel.  

Popíše, kde a jak si 
mohou děti v okolí jeho 
bydliště hrát, sportovat 
a odpočívat. Urči 
vhodná místa pro 
trávení volného času. 

Uvede, kde lidé 
nakupují. 

Popíše pozici v obci: 
P–L, před–za.  

Vyjádří, co má v místě 
svého bydliště rád a co 
by chtěl změnit. 

 

Prostředí domova, 
orientace v obci, 
význačné budovy. 

Kde bydlím  VDO 

Občanská společnost a 
stát 

Popíše a při nácviku 
předvede správné 
chování chodce na 
chodníku a na krajnici, 
při přecházení vozovky 
na přechodu pro 
chodce a mimo něj.  

Vysvětlí význam 
světelných signálů pro 
chodce.  

Označí riziková 

místa na své cestě do 

Bezpečné chování v 
silničním provozu v roli 
chodce. 

Moje cesty VDO 

Občanská společnost a 
stá 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
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školy a popíše, jak je 
bezpečně zvládnout. 

dovednosti 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Vyjmenuje své 
dosavadní úspěchy a 
zvláštní dovednosti. 
Uvede alespoň tři věci, 
jež se mu na něm líbí. 

Na modelové situaci 
pojmenuje 
charakteristiky dětí a 
porovná podobnosti a 
rozdíly.  

Uvede tři věci, které 
má společné se svým 
spolužákem.  

Na modelové situaci 
popíše způsob 
vzdělávání dětí z 
různých částí světa.  

Porovná, co mají děti 
společného a čím se 
liší. 

Sebepoznání. 

Zdravé a vyrovnané 
sebepojetí 

Jsem jedinečná bytost OSV 

Rozvoj schopností 

poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

MUV 

lidské vztahy 

Na modelové situaci 
pojmenuje 
předpokládané pocity 
jejích účastníků. 

Dokáže zhodnotit 
konfliktní situace 

z hlediska různých 
účastníků. Navrhne 
způsob řešení 
konfliktu.  

Pozorně naslouchá 
druhým, uvede 

důležité údaje z 
vyprávění spolužáka.  

Uvede a zdůvodní 
pravidla třídy.  

Zhodnotí dodržování 
pravidel třídy za krátké 
období.  

Vysvětlí význam 
pravidel ve společnosti. 

Soužití lidí, mezilidské 
vztahy, komunikace, 
chování lidí, pravidla 

Mí spolužáci. VDO 

Občanská společnost a 
stát a škola 

OSV 

Rozvoj schopností 

poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Uvede příklady potřeb, 
které dětem uspokojuje 

Jedinec v rodině, 
příbuzenské a 

Moje rodina VDO 

Občanská společnost a 
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jejich rodina. Vysvětlí 
význam rodiny pro její 
členy.  

Uvede různé typy rodin 
(možnosti soužití). 

Pojmenuje 
příbuzenské vztahy v 
užší rodině. 

mezigenerační vztahy. stát a škola 

Dokáže přiřadit k 
malému obnosu peněz 
zboží, které lze za něj 
koupit. 

Analyzuje situaci, kdy 
se rozhoduje o 
kapesném, uvede 
výhody a nevýhody 
alternativ.  

Sestaví seznam 
potravin na každodenní 
nákup. 

Pojmenuje skupiny 
potravinářského zboží 
a dokáže zhruba 
odhadnout ceny 
základních potravin. 

Pozná české mince a 
bankovky. 

Uvede příklad využití 
platební karty. 

Odhadne cenu 
základních potravin a 
acelkovou cenu 
nákupu. 

Hospodaření a 
nakupování, obchody, 
peníze. 

Hospodaření OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Uvede profese, jež se 
podílejí na péči o les a 
na zpracování dřeva.  

U vybraných profesí 
popíše náplň práce.  

Popíše postup těžby a 
zpracování dřeva.  

Uvede příklady využití 
dřeva. 

Práce, zaměstnání, 
pracovní postupy. 

Jak lidé pracují OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

LIDÉ A ČAS 

Hovoří o subjektivním 
vnímání času v 
různých situacích. 

Subjektivní vnímání 
času, orientace v čase 
a následnost událostí, 

Trvání času 

Sled událostí 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  
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Odhaduje trvání 
běžných denních 
činností. 

 Čte hodiny. 

 Určuje na ciferníku 
čtvrt, půl a celou 
hodinu. 

Přiřazuje k časovým 
údajům běžné denní 
činnosti. 

čtení hodin, týdny, 
měsíce, roky, kalendář. 

Dny a týdnu 

Cyklus roku 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Dokáže uspořádat 
události podle vztahu 
dříve – později než…  

Vyjmenuje a seřadí 
jednotlivé části dne, 

přiřazuje k nim typické 
činnosti.  

Vyjmenuje dny v týdnu. 

Rozeznává měsíce v 
roce a přiřazuje je k 
ročním obdobím.  

Přiřadí charakteristické 
události k jednotlivým 
obdobím v roce. 

Subjektivní vnímání 
času, orientace v čase 
a následnost událostí, 
čtení hodin, týdny, 
měsíce, roky, kalendář 

Trvání času 

Sled událostí 

Dny a týdnu 

Cyklus roku 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Pojmenuje části stromu 
a označí rozdíly mezi 
dvěma druhy stromů. 

 Rozpozná na základě 
určujících znaků běžně 
se vyskytující stromy 
(dub, buk, lípu, javor). 
Přiřadí k běžným 
listnatým stromům listy 
a plody.  

Vytvoří informační list o 
vybraném listnatém 
stromu. Vysvětlí fáze 
ročního cyklu v životě 
stromů 

Rostliny a živočichové 
– znaky života, životní 
potřeby a projevy. 

Stavba rostlinného 
těla. 

Životní podmínky 
některých rostlin a 
zvířat. 

Základní společenstva 
– les. 

Opatrné a ohleduplné 
chování ke zvířatům, k 
lesu. 

Pozorování stromů 

Plody 

Les 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  

Ekosystémy  

Popíše vnitřní stavbu 
plodu známého ovoce ( 
jablka).  

Vysvětlí význam 
semen.  

Najde u různých typů 

Rostliny a živočichové 
– znaky života, životní 
potřeby a projevy. 

Stavba rostlinného 
těla. 

Životní podmínky 

Ovoce a zelenina 

První květy jara 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  

Základní podmínky 
života 
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ovoce semena a 
označí, jak jsou 
uložena.  

U vybraných druhů 
zeleniny označí části 
rostlin, jež jíme. 

Popíše základní stavbu 
cibulovitých rostlin.  

Rozpozná jarní květiny 
(sněženky, krokusy, 
hyacinty, narcisy a 
tulipány).  

Uvede příklady dalších 
jarních květin typických 
pro lokalitu svého 
bydliště. 

některých rostlin a 
zvířat. 

Základní společenstva 
– les. 

Opatrné a ohleduplné 
chování ke zvířatům, k 
lesu. 

Ekosystémy  

Žák vyjmenuje potřeby 
zvířátka, s nímž má 
zkušenost.  

Popíše péči o zvířátko. 

 Uvede možné 
problémy, se kterými je 
nutné počítat při 
rozhodování o pořízení 
zvířátka.  

Popíše, jak se chová 
pes v různých 
situacích; uvede 
vhodné reakce 
člověka. Vysvětlí, co 
pes potřebuje. 
Rozpozná a pojmenuje 
rodiny domácích a 
volně žijících zvířat.  

Na příkladu popíše, jak 
se domácí zvířata 
chovají a co lidem 
dávají.  

Ze svého okolí uvede 
příklady využití 
produktů živočišného 
původu.  

U vybraných lesních 
zvířat popíše životní 
podmínky. 

Rostliny a živočichové 
– znaky života, životní 
potřeby a projevy. 

Stavba rostlinného 
těla. 

Životní podmínky 
některých rostlin a 
zvířat. 

Základní společenstva 
– les. 

Opatrné a ohleduplné 
chování ke zvířatům, k 
lesu. 

Moje zvířátko 

Jak se chovat ke psům 

Zvířata domácí a volně 
žijící 

 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  

Základní podmínky 
života 

Žák určí materiál, z 
nějž jsou vyrobeny 
předměty denní 

Jednoduché pokusy.  

Látky a jejich vlastnosti 
– třídění běžných 

Z čeho jsou věci kolem 
nás 

ENV 

Vztah člověka k 
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potřeby (kov, plast, 
dřevo, sklo…). Dokáže 
popsat vlastnosti 
těchto materiálů a určit 
další příklady jejich 
využití.  

Vede záznamy o svém 
zkoumání. 

Vysvětlí význam třídění 
/ recyklace odpadů.  

Uvede zásady 
správného třídění 
odpadů.  

Na příkladechdokáže 
rozlišit odpady vhodné 
ke třídění, určí, do 
které skupiny odpadů 
patří. 

materiálů. Třídění odpadů prostředí  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Jmenuje části lidského 
těla. Popíše části těla, 
jež se podílejí na 
smyslovém vnímání. 

Rozliší vjemy podle 
toho, kterými smysly je 
rozpozná.  

Popíše vývoj chrupu 
během života dítěte a 
dospělého. Vysvětlí 
funkci různých tvarů 
zubů při zpracovávání 
potravy. 

Popíše rizika pro zdraví 
zubů. Uvede zásady 
péče o chrup. 

Uvede základní 
potřeby dítěte a přiřadí 
k nim příklady jejich 
uspokojování. 

Uvede průvodní znaky 
běžných dětských 
nemocí. 

Uvede postup domácí 
léčby nemocí z 
nachlazení a význam 
jednotlivých opatření. 

Vyjmenuje pravidla 
zdravé výživy a uvede 

Lidské tělo – popis 
viditelných částí.  

Chrup a péče o něj.  

Životní projevy a 
potřeby.  

Péče o zdraví – zdravá 
výživa, režim dne. 

Zdravá výživa 

Zdravé zuby 

Lidské tělo a jeho 
funkce 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
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možné následky jejich 
nedodržování. 

Ze seznamu vybere 
potraviny, jež jsou 
potřebné pro zdravý 
vývoj dítěte. 

Dokáže sestavit 
jídelníček pro zdravou 
svačinu.  

Rozliší na příkladu 
režimu dne zdravé a 
nezdravé návyky. 

Vysvětlí, jak denní 
režim ovlivňuje zdraví. 

Určí možná nebezpečí 
při modelové situaci 
činnosti ve volném 
čase. 

Dokáže rozeznat 
situace, v nichž je 
nutné požádat o 
pomoc dospělé. 

V modelové situaci umí 
odmítnout komunikaci, 
která je mu nepříjemná 

Zdraví a nemoc.  

Prevence úrazů.  

Bezpečné chování v 
rizikovém prostředí 

Nebezpečné situace OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

 

Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

Vybere orientační body 
v okolí školy. Pomocí 
modelového plánu 
okolí školy popíše 
cestu do školy. Popíše 
zjednodušeně dopravní 
síť v okolí své školy 
(svého bydliště). 
Vysvětlí význam 
určování světových 
stran. 

Uvede, jaký typ 
autosedačky musí 
vzhledem ke své 
velikosti používat a 

Úvod – jak se učit / 
kompetence k učení. 

Okolí školy – 
opakování bezpečná 
cesta do školy. Plán 
okolí školy. 

 Doprava v okolí školy, 
dopravní značky.  

Orientace v okolí obce, 
světové strany.  

Orientace v okolní 
krajině. Město před 
100 lety – na ulici, 
v domě, pohled na 

Plán. 

Určování 
světovýchstran.  

Dopravní síť v okolí 
školy, v obci. 

Dopravní značky a 
jejich rozdělení.  

Pravidla upravující 
chování cyklisty. 

Povinná výbava 
cyklisty. 

Bezpečné cestování v 
autě, v hromadné 

 OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

VDO 

Občan, občanská 
společnost a stát 
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proč. 

Určí vybrané dopravní 
značky a důvod jejich 
užití. Uvede povinnou 
výbavu cyklisty v 
silničním provozu. 
Vyjmenuje pravidla, 
která upravují chování 
cyklisty (bruslaře na 
kolečkových 
bruslích…). 

Uplatňuje bezpečné 
způsoby pohybu a 
chování v silničním 
provozu při cestě do 
školy a ze školy, 
charakterizuje 
nebezpečná místa. 

Uvede základní 
ochranné prvky 
v silniční dopravě v roli 
chodce a cyklisty, 
cíleně je používá. 

Uvede orientační body 
a významné linie obce 
a místní krajiny. 

Určí části, které tvoří 
obec, v níž žije. 

Podle světových stran 
nebo významných linií 
uvede sousední obce. 

Popíše zjednodušeně 
dopravní síť 
města/oblasti. 

U vybraných budov v 
obci vysvětlí jejich 
funkci. 

Pojmenuje památky a 
vysvětlí význam pojmu 
památka. 
Charakterizuje způsob 
bydlení veměstě před 
sto lety a dnes 

 

město.  

Město dnes – památky.  

dopravě. 

Orientační body a 
významné linie obce a 
místní krajiny. 

Části naší obce. 

Sousední obce/města 
podle světových stran  
nebo významných linií. 

Význam/funkce 
vybraných budov v 
obci. 

Proměny obce v čase 
(město). Památky, 
jejich význam. 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Vysvětlí, co mají 
společného a v čem se 
mohou lišit lidé z 

Významné budovy 
s jejich funkce.  

Vývoj dítěte.  

Antropologické 
konstanty společné 
lidem všech kultur a 
etnik a rozdíly v jejich 
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různých kultur. 

Uvede příklad, jak 
odlišné kulturní projevy 
odrážejí podmínky, v 
nichž lidé žijí. Uvede 
příklad, jak se kultury 
vzájemně obohacují. 

Uvede příklady, jaké 
potíže může mít dítě z 
jiné kultury žijící u nás. 
Předvede v modelové 
situaci vhodné chování 
vůči „jinému“ dítěti. 

Sestaví rodokmen své 
rodiny do generace 
prarodičů. 

Zohledňuje potřeby 
různých členů rodiny. 

Identifikuje situace, kdy 
v běžném životě 
potřebujeme vodu, 
uvědomuje si její 
hodnotu (i finanční). 
Určí situace a 
spotřebiče s největší 
spotřebou vody. 

Popíše cestu pitné 
vody z vodního zdroje 
až po vypouštění 
splaškových vod. 

U vybraných profesí 
popíše náplň práce: 
profese v nemocnici a 
při zásahu u úrazu; 
profese při tvorbě a 
šíření televizního 
vysílání. 

V modelových 
situacích ohrožení 
bezpečí (neznámá 
místa, setkání 
s neznámými lidmi, 
kontakt se zvířaty, 
práce s elektronickými 
médii atd.) označí 
možná nebezpečí a 
diskutuje o účinných 
způsobech ochrany 

Dospělost a stáří. 
Rodokmen.  

Rodina, role a 
spoluzodpovědnost.  

Média.  

Počítač.  

Cyklus roku v přírodě a 
svátky.  

Svátky jiných kultur.  

Lidé z různých kultur. 
Orgánové soustavy.  

Typy úrazů, chování při 
úrazu. V nemocnici.  

Lidé pracující 
v nemocnici. Jiné kriz. 
situace – šikana atd.  

Chování v roli svědka, 
kde hledat pomoc.  

Cyklista (+skate, inline, 
koloběžka). Motivace – 
význam vědy. Pokusy.  

konkrétní podobě na 
příkladu svátků a 
slavení. 

Role a odpovědnost 
členů rodiny včetně 
dětí. 

Infrastruktura v obci – 
vodovody a kanalizace. 

Úprava vody. 

Hospodaření s vodou. 

Profese ve 
zdravotnictví. 

Profese v médiích. 

Práce geologa. 

VDO 

Občan, občanská 
společnost a stát 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

Mediální výchova 

fungování a vliv médií 
ve společnosti 

 

Enviromentální 
výchova 

Vztah člověka k 
prostředí  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí  

ROZMANITOST PŘÍRODY 
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Charakterizuje 
ekosystémy tekoucí 
vody a vodní nádrže, 
uvede příklady 
organismů. 

Uvede příklady 
příbřežních a vodních 
rostlin rybníků. Uvede 
příklady obyvatel 
rákosin, živočichů 
žijících pod a nad 
hladinou rybníků. U 
vybraných druhů 
popíše specifika jejich 
života. Popíše 
proměny života v 
rybníce a jeho okolí v 
cyklu roku. 

Uvede, jaké má voda 
vlastnosti a v jakých 
situacích se s nimi 
setkáváme. 

Uvede podmínky, za 
kterých se voda 
vyskytuje v jednotlivých 
skupenstvích. 

Popíše koloběh vody v 
přírodě. 

Popíše aktuální stav 
počasí. Vysvětlí, jak 
vybrané 
meteorologické jevy 
vznikají a jaké mohou 
mít důsledky. 

Pokusy s vodou.  

Pracujeme ve skupině 
– sociální kompetence. 
Skupenství vody.  

Počasí. 

 Měříme 
meteorologické jevy.  

Voda v krajině. 

Ekosystém potoka a 
rybníka, jeho rostliny a 
živočichové.  

Všichni potřebují vodu 
– sítě: vodovody, 
odpady. ČOV.  

Globální pohled: 
problémy s vodou.  

Opakování – bezpečně 
u vody i jinde.  

Voda v přírodě. 

Ekosystémy v 
blízkostivodních ploch.  

Vodní živočichové. 

Proměny života ve 
vodě a okolo vody v 
průběhu roku. 

Voda – vlastnosti.  

Pokusy s vodou.  

Skupenství (termín 
nevyžadujeme). 

Počasí, oblačnost, 
srážky. 

Enviromentální 
výchova 

Ekosystémy  

 

LIDÉ A ČAS 

Čte časové údaje s 
přesností na minutu. 

Převádí časové údaje v 
analogovém a 
digitálním vyjádření, ve 
dvanácti a 
čtyřiadvacetihodinové
m systému. 

Charakterizuje způsob 
bydlení ve městě před 
sto lety. 

Identifikuje 
nejzřetelnější změny 
do současnosti v 
oblasti udržování 

Město před 100 lety – 
na ulici, v domě, 
pohled na město. 
Město dnes – památky.  

Dospělost a stáří. 

 Rodokmen.  

Rodina, role a 
spoluzodpovědnost.  

Svátky jiných kultur.  

Čtení času. 

Jednoduchý jízdní řád. 

Generace prarodičů. 

Bydlení ve městě 
před100 lety. 

Svátky rodinné, svátky 
v přírodním cyklu roku, 
svátky s náboženskými 
kořeny a svátky 
občanské. 

Multikulturní výchova 

Kulturní diference  

 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
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hygieny, zajištění 
dopravy a spojů ve 
městě. 

Jednotlivým ročním 
obdobím přiřadí svátky 
v naší zemi tradičně 
slavené. 

U vybraných svátků 
vysvětlí obsah a 
způsob slavení. Uvede 
příklady slavení svátků 
jiných kultur. 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Vyjmenuje alespoň tři 
soustavy potřebné pro 
fungování lidského 
těla. 

Rozliší typy úrazů 
podle toho, jaké funkce 
lidského těla ohrožují. 

Dokáže posoudit, zda 
je při úrazu nebo náhlé 
zdravotní příhodě 
ohrožen život. 

Umí přivolat pomoc. 

Ví, kdy použít čísla 
tísňového volání – 112, 
150, 155 a 158  

Charakterizuje fáze 
vývoje člověkaod 
narození po stáří a 
smrt. 

Rozezná krizové 
situace (šikana, 
týrání,sexuální 
zneužívání…) a 
navrhne, kde vyhledat 
pomoc. 

V modelové situaci určí 
oběť a pojmenuje 
možná nebezpečí této 
situace. 

V modelové situaci umí 
zareagovat jako 
svědek těchto situací. 

Vývoj dítěte.  

Orgánové soustavy.  

Typy úrazů, chování při 
úrazu.  

V nemocnici.  

Lidé pracující 
v nemocnici. Jiné kriz. 
situace – šikana atd.  

Chování v roli svědka, 
kde hledat pomoc.  

Přehled orgánových 
soustav a jejich 
význam. 

Typy úrazů a jednání 
dítěte při nich – první 
pomoc. 

Vývoj dítěte/člověka. 

Základní potřeby v 
různých obdobích. 

V nemocnici. 

Krizové situace 
(šikana, týrání, 
sexuální zneužívání). 

Zdroje pomoci. 

Chování v roli svědka 
nebezpečné situace 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
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Ročník: 3. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
12

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

Přiřadí polohu obce 
v rámci regionu a kraje 

Dokáže poukázat na 
přednosti a zápory 
života v obci 

Naplánuje dopravu do 
okolních měst 

Prozkoumá jízdní řády 

Na základě vlastních 
zkušeností poukáže na 
vzhled okolní krajiny a 
porovná v rámci 
zemského povrchu 

Dokáže posoudit vliv 
člověka na okolní 
krajinu a životní 
prostředí 

Prozkoumá stav 
vodstva ve svém okolí  

Vytipuje orientační 
body při pohybu ve 
volné přírodě 

Vycházky do okolí ZŠ 

kreslení plánků 

Seznámení s 
významnými 
osobnostmi vesnice 

Plánování výletů, cest 
za sportem 

Místo, kde žijeme. OSV: schopnost řešit 
problémy 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Navrhne a dodržuje 
pravidla 
společenského 
chování mezi 
vrstevníky i dospělými. 

Předvede ukázky 
mezilidských vztahů 

Vybere příklady 
správného soužití ve 
škole, mezi chlapci a 
děvčaty, mezi 
dospělými lidmi 

Uvědomuje si existenci 
nevhodného chování, 
ponižování,nesnášenliv
osti mezi 

Vytvoření třídních 
pravidel. 

Řešení konfliktních 
situací 

 OSV: schopnost řešit 
problémy 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

MUV: jedinečnost 
každého člověka 

VDO: rozvoj tolerance, 
schopnost 
argumentovat 

                                                 
12 
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lidmi(šikana,týrání,..) 

LIDÉ A ČAS 

Sestaví přehled 
kulturních, historických 
památek v obci 

Uvede příklady pověsti 
nebo báje spojené 
s místem, kde žije 

Vyjádři vlastními slovy 
průběh lidského života 

Vybere významné 
události v regionu 

Památník Ondráše 

stavební sloh – místní 
kostel 

Lidé a čas OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

Zkontroluje, 

zk kolik peněz je 
vráceno při placení  
- vlastními slovy 
vyjádří, co znamená, 
že je banka správce 
peněz.  

Sestaví jídelníček na 
jeden den, na týden. 

Porovná 

Po výdaje za týdenní 
nákup a jednodenní 
nákup pro domácnost. 

 

Vymýšlení svátečního 
menu. 

Hra Na obchod 

 

 OSV: schopnost řešit 
problémy 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Porovná rozdíly 

mezi  živou a neživou 
přírodou. 

Porovná vlastnosti 
látek 

Vlastním zkoumáním 
určí společné a 

Pokusy, pozorování 

Vycházky 

Rozmanitost přírody OSV: schopnost řešit 
problémy 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 
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rozdílné vlastnosti látek 

Použije základní 
jednotky při měření 
veličin 

Uvědomuje si 
rozmanité podmínky 
života na Zemi 

Zváží význam 
ovzduší,vodstva,půd,ro
stlinstva a živočišstva 
na Zemi 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

Sestaví přehled 
zástupců živočišné a 
rostlinné říše.Najde 
rozdíly  

Ohrožená zvířata 

Ochrana přírody 

Den Země 

 OSV: schopnost řešit 
problémy 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Posoudí vlastní 
konzumaci zdravé 
výživy 

Doporučí prodejny 
zdravé výživy 

Shrne poznatky o 
nebezpečí nesprávné 
výživy (obezita,bulimie, 

anorexie) 

Sestaví vlastní 
jídelníček 

Shrne znalosti o 
základních funkcích 
důležitých pro člověka 

Příprava jednoduchých 
pokrmů 

 OSV: schopnost řešit 
problémy 

 

MUV: jedinečnost 
každého člověka 

Vytvoří přehled 
základních dopravních 
značek 

Dovede řešit situaci na 
jednoduchých 
křižovatkách 

Předvede přivolání 
první pomoci při 

Dopravní soutěž 
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nehodě 

  

 

 5.7  Předmět Přírodověda 

Charakteristika předmětu Přírodověda 

Vyučovací předmět přírodověda má časovou dotaci 1,5 hodin týdně. Navazuje na předmět 
prvouka. Výuka probíhá ve třídě, na přírodovědných vycházkách a exkurzích. 

Ve výuce je kladen důraz na činnostní výuku, která obsahuje řadu pokusů, hovory o 
pozorovaných pokusech a jiných přírodních úkazech. Žáci využívají hlavně své vědomosti, 
které získali v prvouce, ale i z vlastního pozorování. 

Při jednotlivých činnostech se žáci učí vzájemně spolupracovat, navzájem si pomáhat a 
organizovat práci.  

Je zde návaznost i na jiné předměty, které umožňují vznik různých projektů. V těchto 
projektech pak mohou využít své individuální schopnosti a znalosti. 

Důležité místo v činnostní výuce mají i záznamy jednotlivých pokusů. Tyto záznamy vedou 
žáci individuálně, pracovat však mohou ve dvojici nebo ve skupině. Jednotlivá pozorování a 
řešení mohou rozšířit žákům jejich schopnosti, ale zároveň jsou podnětem k možnému 
zlepšení životního prostředí. 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Žák určí světové 
stranyv přírodě, 
orientuje sepodle nich. 

Poznáváme vesmír a 
Zemi 

Země. 

Světové strany. 

Magnetická síla. 

Poznáváme vesmír a 
Zemi 

 

 

Žák vyhledává 
jednoduchéúdaje o 
přírodníchpodmínkách 
na mapách 
našírepubliky, Evropy a 
polokoulí. 

Výskyt a těžba 
významných hornin a 
minerálů. 

Sladká a slaná voda. 

Podnebí, podnebné 
pásy. 

Biomy světa. 

Chráněné oblasti ČR. 

Zkoumáme horninya 
minerály; Zkoumáme 
vodu; Pozorujeme 
změnyv přírodě; 
Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

 

Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech. 

Žák porovná přírodu v 
naší vlasti i v jiných 
zemích. 

Podnebí, podnebné 
pásy. 

Biomy světa. 

Pozorujeme změny v 
přírodě 
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Žák vyhledá 
typickéregionální 
zvláštnosti přírody, 
jednoduchým 
způsobem posoudí 
jejich význam z 
hlediska přírodního. 

Chráněná území ČR a 
regionu bydliště. 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Žák vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi. 

Sociální chování. Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

Osobnostní a sociální 
výchova. 

LIDÉ A ČAS 

Žák rozeznává 
současné a minulé a 
orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a 
současnosti. 

Předchůdci člověka. Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Žák objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků 
živéa neživé přírody, 
princip rovnováhy 
přírody nachází 
souvislosti mezi 
konečným vzhledem 
přírody a 
činnostíčlověka. 

Horotvorná činnost. 

Horniny a jejich vznik. 

Minerály a jejich 
vlastnosti. 

Půda a její vlastnosti. 

Změny skupenství 
vody. 

Koloběh vody v 
přírodě. 

Voda jako životní 
prostředí.  

Měření objemu. 

Potravní vztahy v 
přírodě. 

Živá a neživá příroda. 

Přírodní společenstva. 

Vliv člověka na přírodní 
společenstva, ochrana 
přírody. 

Zkoumáme horniny a 
minerály; 
Zkoumámevodu; 
Pozorujeme živou 
přírodu; Pozorujeme 
přírodu kolem nás 

Matematika. 

Pracovní výchova. 

Environmentální 
výchova. 

Žák vysvětlí na základě 
elementárních 
poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením 
času a střídáním 

Vesmír, Slunce, 
Sluneční soustava. 

Gravitační síla. 

Střídání ročních 
období. 

Poznáváme vesmír a 
Zemi; 

Pozorujeme změny v 
přírodě 
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ročních období. Změny počasí v 
průběhu roku. 

Žák zkoumá základní 
společenstva ve 
vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy 
a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

Společenstvo lesa, 
louky, vody. 

Životní projevy 
organismů 

Potravní vztahy v 
přírodě. 

Organismy různých 
společenstev. 

Adaptace organismů 
na podmínky 

v různých biomech 
světa. 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás; 

Pozorujeme živou 
přírodu; 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás;  

Pozorujeme změny v 
přírodě 

Environmentální 
výchova. 

Žák porovnává na 
základě pozorování 
základní projevy života 
na konkrétních 
organismech, prakticky 
třídí organismy do 
známých skupin, 
využívá k tomu 
jednoduché klíče a 
atlasy. 

Voda v živých 
organismech. 

Adaptace organismů 
na podmínky v různých 
biomech světa. 

Adaptace organismů 
na změny počasí v 
průběhu roku. 

Znaky živých 
organismů – příjem 
vody a potravy, 
dýchání, 
rozmnožování, pohyb. 

Třídění rostlin. 

Třídění živočichů. 

Organismy různých 
společenstev. 

Určování organismů. 

Zkoumáme vodu; 

Pozorujeme změny v 
přírodě; Pozorujeme 
živou přírodu; 

Pozorujeme živou 
přírodu; 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

Environmentální 

výchova. 

Žák zhodnotí některé 
konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i 
zdravím člověka 
podporovat nebo 
poškozovat. 

Využívání půdy 
člověkem. 

Voda pitná, užitková, 
znečištěná. 

Vliv člověka na 
přírodu,ochrana 
přírody. 

Zkoumáme horniny a 
minerály; Zkoumáme 
vodu; Poznáváme 
člověka a lidské tělo; 
Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

Pracovní výchova. 

Environmentální 
výchova. 

Žák založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu. 

Zkoumáme 
magnetickou sílu; 

Zkoumáme půdu a její 
vlastnosti; 

Zkoumáme vlastnosti 

Poznáváme vesmír a 
Zemi; 

Zkoumáme horniny a 
minerály; Zkoumáme 
vodu; Pozorujeme 
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vody a její význam; 
Zkoumáme počasí; 

Třídíme rostliny; 
Třídíme živočichy; 

Zkoumáme sami sebe; 
Pozorujeme chráněné 
území 

změny v přírodě; 
Pozorujeme živou 
přírodu; Poznáváme 
člověka a lidské tělo; 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Žák využívá poznatků 
o lidském těle k 
vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a 
k podpoře vlastního 
zdravého způsobu 
života. 

Orgánové soustavy. 

Minerální látky v živých 
organismech. 

Voda v lidském těle. 

Poznáváme člověka a 
lidské tělo; Zkoumáme 
horniny a minerály; 
Zkoumáme vodu 

 

Žák rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života a 
orientuje se ve  vývoji 
dítěte před a po jeho 
narození. 

Vývojové etapy v životě 
člověka. 

Rozmnožování. 

Vývoj dítěte. 

Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

 

Žák uplatňuje účelné 
způsoby chování v 
situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových 
situacích simulujících 
mimořádné události. 

Uvede přírodní jevy i 
jiné situace, které 
mohou ohrozit lidské 
zdraví a životy, vymezí 
(vybere z příkladů) 
vhodný způsob 
ochrany. 

V modelových 
situacích ohrožení 
bezpečí v běžných 
situacích volí správné 
situace ochrany, 
přivolání pomoci i 
pomoci jiným 

Úrazy a první pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

Osobnostní a sociální 
výchova. 

Environmentální 
výchova. 

Žák uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou 
zdraví a jeho 
preventivní ochranou. 

Nemoci. Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

 

Žák ošetří drobná 
poranění a zajistí 

První pomoc při Poznáváme člověka a  
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lékařskou pomoc. 

Charakterizuje na 
příkladech rozdíly mezi 
drobným závažným a 
život ohrožujícím 
zraněním. 

úrazech. lidské tělo 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK13 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

rozlišuje mezi náčrty, 
plány a základními 
typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních 
podmínkách a 
sídlištích lidí na 
mapách naší 
republiky, Evropy a 
polokoulí 

vyhledá typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, 
hospodářství a 
kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí 
jejich význam 
z hlediska přírodního, 
historického, 
politického, správního 
a vlastnického 

zprostředkuje 
ostatním zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a 
porovná způsob 
života a přírodu v 
naší vlasti i v jiných 
zemích 

Podmínky pro pěstování 
rostlin. 

Zemědělské oblasti ČR. 

Ovoce tropických a 
subtropických oblastí.  

Globalizace. 

Podmínky ovlivňující kvalitu 
bydlení. 

Pokojové rostliny. 

Domácí mazlíčkové. 

Chráněná území 

Zeleň v okolí bydliště. 

Výroba elektrické energie. 

Ochrana přírody. 

Změny v krajině způsobené 
člověkem. 

Znečištění vody, vzduchu a 
půdy. 

 

Pěstování 
rostlin a chov 
zvířat u nás a 
ve světě 

EV - učí hodnotit 
objektivnost a 
závažnost informací 
týkajících se 
ekologických 
problémů 

 

MV – lidské vztahy 

OSV – spolupráce, 
komunikace 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 

Domov – aby se nám dobře 
žilo 

Chování člověka vůči 

Domov, 
příroda kolem 
nás 

EV – mezilidské 
vztahy 

OSV – spolupráce, 

                                                 
13 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v 
rodině, v obci (městě) 

 

vysvětlí, proč spořit, 
kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

poukáže v nejbližším 
společenském a 
přírodním prostředí 
na změny a některé 
problémy a navrhne 
možnosti zlepšení 
životního prostředí 
obce (města)  

přírodě 

Bioodpad. Šetření el. 
energií. 

Změny v krajině způsobené 
člověkem 

Ochrana přírody 

Chování člověka vůči 
přírodě 

 

Rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka jako 
správce peněz, úspory, 
půjčky 

komunikace 

LIDÉ A ČAS 

využívá archivů, 
knihoven, sbírek 
muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů 
pro pochopení 
minulosti; zdůvodní 
základní význam 
chráněných částí 
přírody, nemovitých i 
movitých kulturních 
památek 

Regionální zvláštnosti v 
oblékání a stravování. 

Využívání elektrické energie 
v minulosti a dnes 

Současnost a minulost 
v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, 
předměty denní potřeby, 
průběh lidského života,  

 EV – lidské aktivity a 
životní prostředí 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků 
živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy 
přírody a nachází 
souvislosti mezi 
konečným vzhledem 
přírody a činností 
člověka 

zkoumá základní 
společenstva 
ve  vybraných 
lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy 
mezi organismy a 
nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 

porovnává na základě 

životní podmínky – 
rozmanitost podmínek života 
na Zemi; význam ovzduší, 
vodstva, půd, rostlinstva a 
živočišstva na Zemi; 
podnebí a počasí 

rovnováha v přírodě – 
význam, vzájemné vztahy 
mezi organismy, základní 
společenstva 

 

 

 

 

 

 

Rostliny, 
živočichové, 
houby 

 

 

 

 

Rovnováha v 
přírodě 

 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí 

OSV – spolupráce, 
komunikace 
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pozorování základní 
projevy života na 
konkrétních 
organismech, 
prakticky třídí 
organismy do 
známých skupin, 
využívá k tomu i 
jednoduché klíče 
a atlasy 

zhodnotí některé 
konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i 
zdraví člověka 
podporovat nebo 
poškozovat 

stručně charakterizuje 
specifické přírodní 
jevy a z nich 
vyplývající rizika 
vzniku mimořádných 
událostí; v modelové 
situaci prokáže 
schopnost se účinně 
chránit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ohleduplné chování 
k přírodě a ochrana přírody 
– odpovědnost lidí, ochrana 
a tvorba životního prostředí, 
ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelné 
pohromy a ekologické 
katastrofy 

 rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními 
činnostmi; mimořádné 
události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana 
před nimi 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorujeme 
živou přírodu; 

Pozorujeme 
přírodu kolem 

nás; 
Pozorujeme 
změny 

v přírodě 

 

 

 

Rostliny, 
živočichové 
houby 

 

 

 

 

Rizika v 
přírodě 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

využívá poznatků o 
lidském těle 
k vysvětlení 
základních funkcí 
jednotlivých 
orgánových soustav a 
podpoře vlastního 
zdravého způsobu 
života 

účelně plánuje svůj 
čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek 
podle vlastních potřeb 
s ohledem na 
oprávněné nároky 

Podmínky ovlivňující kvalitu 
bydlení 

Hygiena 

Imunitní systém lidského 
těla 

 

 

 

 

 

 

Místo pro učení 

Lidské tělo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péče o zdraví 

EV - přispívá 
k utváření zdravého 
životního stylu a 
k vnímání estetických 
hodnot prostředí 

 

OSV - porozumění 
sobě samému a 
druhým  
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jiných osob 

uplatňuje účelné 
způsoby chování 
v situacích 
ohrožujících zdraví a 
v modelových 
situacích simulujících 
mimořádné události; 
vnímá dopravní 
situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry 
pro své chování jako 
chodec a cyklista 

uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s 
podporou zdraví a 
jeho preventivní 
ochranou 

předvede v 
modelových situacích 
osvojené způsoby 
odmítání návykových 
látek 

rozpozná život 
ohrožující zranění; 
ošetří drobná 
poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

 

 

 

 

 

 

Ochranné prostředky při 
vonočasových aktivitách 

Bezpečné zacházení s 
elektrickou energií 

Chování při živelných 
pohromách 

 

 

 

 

 

 

 

Imunitní systém lidského 
těla 

 

 

 

 

 

Zacházení s nebezpečnými 
látkami 

 

 

Bezpečnost při 
vonočasových aktivitách 

První pomoc při poranění el. 
proudem 

První pomoc při požití 
nebezpečných látek 

Zdravý životní 
styl 

 

 

 

 

Mimořádné 
události a 
rizika s nimi 
spojená 

Návykové látky 
a zdraví 

Osobní 
bezpečí 

Krizové situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péče o zdraví 

 

 

 

 

Návykové látky 
a zdraví 

 

 

 

Přivolání 
pomoci v 
případě 
ohrožení 
fyzického a 
duševního 
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zdraví 

 

 

 5.8  Předmět Vlastivěda 

Charakteristika předmětu Vlastivěda 

Vyučovací předmět vlastivěda má časovou dotaci 1,5 hodin týdně a je rozdělen na část 
historickou a zeměpisnou. 

Historická část učiva bývá žákům vzdálená, a proto je důležité, abychom historická témata 
žákům více přiblížili i vazbou na jiné předměty, kde můžeme jednotlivé osoby a děje lépe 
zpracovat. Důležitá je četba historických článků, které žákům tuto dobu více přiblíží, ale také 
odůvodní chování některých postav. Využíváme zde různé ilustrace, plánky, časové osy, 
naučné texty, video přehrávky. 

V zeměpisné části si žáci uvědomují postavení své obce v rámci kraje, České republiky a 
Evropy. Dovedou hovořit o své obci, ale také popsat její polohu na mapách, pracují se 
zeměpisnými značkami, kompasem. Základem výuky je práce s mapou, která jim umožní 
dobře se orientovat v České republice. 

Při výuce využíváme zkušenosti, které získali vlastním cestováním. Vycházky jsou 
samozřejmou součástí výuky a umožňují osvojit a upevnit si nové zeměpisné pojmy. 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Žák určí světové strany 
v přírodě, orientuje se 
podle nich. 

Země. 

Světové strany. 

Magnetická síla. 

Poznáváme vesmír a 
Zemi 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Žák vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách 
na mapách naší 
republiky, Evropy a 
polokoulí. 

Výskyt a těžba 
významných hornin a 
minerálů. 

Sladká a slaná voda. 

Podnebí, podnebné 
pásy. 

Biomy světa. 

Chráněné oblasti ČR. 

Zkoumáme horniny a 
minerály; Zkoumáme 
vodu; Pozorujeme 
změny v přírodě; 
Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

 

Glob 

Evropa a svět nás 
zajímá 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

Ekosystémy 

Žák porovná přírodu v 
našívlasti i v jiných 
zemích. 

Podnebí, podnebné 
pásy. 

Pozorujeme změny v 
přírodě 

Osv 

Rozvoj schopností 
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Biomy světa. poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

MED 

Fungování a vliv medií 
ve společnosti 

Žák vyhledá typické 
regionální zvláštnosti 
přírody, jednoduchým 
způsobem posoudí 
jejich význam 

z hlediska přírodního. 

Chráněná území ČR a 
regionu bydliště. 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

MED 

Fungování a vliv medií 
ve společnosti 

Žák prozkoumá a 
porovná polohu 
bydliště na mapě 
v rámci 
kraje,ČR,Evropy. 

Mapa a plány 

Povrch a vodstvo ČR 

Počasí a podnebí ČR 

Půda, zemědělství ČR 

Nerostné bohatství a 
průmysl 

Cestování po republice 

Náš kraj 

Česká republika Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

MED 

Fungování a vliv medií 
ve společnosti 

VEGZ 
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Jsme Evropané 

Žák vybere a uspořádá 
vlastní vědomosti o 
státním zřízení a 
politickém systému ČR. 

Kraje a krajská města a 
jejich vedení 

Pojmenuje státní 
symboly ČR 

Demokratický stát a 
volby 

Definuje a najde 
rozdíly státního zřízení 

Vysvětlí existenci 
politických stran v ČR 

Demokratický stát  Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

MED 

Fungování a vliv medií 
ve společnosti 

VEGZ 

Jsme Evropané 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Žák vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi. 

Sociální chování. Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

LIDÉ A ČAS 

Žák rozeznává 
současné a minulé a 
orientuje se v hlavních 
reáliích minulosti a 
současnosti. 

Předchůdci člověka, 
Slované, Sámův 
kmenový svaz, 
nejstarší pověsti. 

Velkomoravská říše. 
Český stát a 
Přemyslovci. České 
království. 
Lucemburkové, 
středověk, husitské 
války a české země po 
husitských válkách. 
Habsburkové. 

Pravěk; Raný 
středověk;Vrcholný 
středověk, Raný 
novověk  

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Žák objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé 

Horotvorná činnost. Zkoumáme horniny a 
minerály; Zkoumáme 

ENV 
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a neživé přírody, 
princip rovnováhy 
přírody nachází 
souvislosti mezi 
konečným vzhledem 
přírody a činností 
člověka. 

Horniny a jejich vznik. 

Minerály a jejich 
vlastnosti. 

Půda a její vlastnosti. 

Změny skupenství 
vody. 

Koloběh vody v 
přírodě. Voda jako 
životní prostředí. 
Měření objemu. 

Potravní vztahy v 
přírodě. 

Živá a neživá příroda. 

Přírodní společenstva. 

Vliv člověka na přírodní 
společenstva, ochrana 
přírody. 

vodu; Pozorujeme 
živou přírodu; 
Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

Vztah člověka k 
prostředí 

Ekosystémy 

Žák vysvětlí na základě 
elementárních 
poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením 
času a střídáním 
ročních období. 

Vesmír, Slunce, 
Sluneční soustava. 

Gravitační síla. 

Střídání ročních 
období. 

Změny počasí v 
průběhu roku. 

Poznáváme vesmír a 
Zemi; 

Pozorujeme změny v 
přírodě 

ENV 

Základní podminky 
života 

Žák zkoumá základní 
společenstva ve 
vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy 
a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

Společenstvo lesa, 
louky, vody. 

Životní projevy 
organismů 

Potravní vztahy v 
přírodě. 

Organismy různých 
společenstev. 

Adaptace organismů 
na podmínky v různých 
biomech světa. 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás; 

Pozorujeme živou 
přírodu; 

Pozorujeme přírodu 
kolem nás;  

Pozorujeme změny v 
přírodě 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a životní 
prostředí 

Základní podmínky 
života 

Žák porovnává na 
základě pozorování 
základní projevy života 
na konkrétních 
organismech, prakticky 
třídí organismy do 
známých skupin, 
využívá k tomu 
jednoduché klíče a 
atlasy. 

Voda v živých 
organismech. 

Adaptace organismů 
na podmínky v různých 
biomech světa. 

Adaptace organismů 
na změny počasí v 
průběhu roku. 

Znaky živých 

Zkoumáme vodu; 

Pozorujeme změny v 
přírodě; Pozorujeme 
živou přírodu; 
Pozorujeme živou 
přírodu; Pozorujeme 
přírodu kolem nás 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a životní 
prostředí 

Základní podmínky 
života 
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organismů – příjem 
vody a potravy, 
dýchání, 
rozmnožování, pohyb. 

Třídění rostlin. 

Třídění živočichů. 

Organismy různých 
společenstev. 

Určování organismů. 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

Žák zhodnotí některé 
konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i 
zdravím člověka 
podporovat nebo 
poškozovat. 

Využívání půdy 
člověkem. 

Voda pitná, užitková, 
znečištěná. 

Vliv člověka na přírodu, 
ochrana přírody. 

Zkoumáme horniny a 
minerály; Zkoumáme 
vodu; Poznáváme 
člověka a lidské tělo; 
Pozorujeme přírodu 
kolem nás 

ENV 

Vztah člověka k 
prostředí 

Lidské aktivity a životní 
prostředí 

 

Žák založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu. 

Zkoumáme 
magnetickou sílu; 

Zkoumáme půdu a její 
vlastnosti; 

Zkoumáme vlastnosti 
vody a její význam; 
Zkoumáme počasí; 

Třídíme rostliny; 
Třídíme živočichy; 

Zkoumáme sami sebe; 
Pozorujeme chráněné 
území 

Poznáváme vesmír a 
Zemi; 

Zkoumáme horniny a 
minerály; Zkoumáme 
vodu; Pozorujeme 
změny v přírodě; 
Pozorujeme živou 
přírodu; Poznáváme 
člověka a lidské tělo; 

Pozorujeme přírodu 

kolem nás 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Žák využívá poznatků 
o lidském těle k 
vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a 
k podpoře vlastního 
zdravého způsobu 
života. 

Orgánové soustavy. 

Minerální látky v živých 
organismech. 

Voda v lidském těle. 

Poznáváme člověka a 
lidské tělo; Zkoumáme 
horniny a minerály; 

Zkoumáme vodu 

ENV 

Základní podmínky 
života 

Žák rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života a 
orientuje se ve  vývoji 
dítěte před a po jeho 
narození. 

Vývojové etapy v životě 
člověka. 

Rozmnožování. 

Vývoj dítěte. 

Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

Žák uplatňuje účelné 
způsoby 

Úrazy a první pomoc. Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

Osv 

Rozvoj schopností 
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chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících 
mimořádné události. 

Uvede přírodní jevy i 
jiné situace, které 
mohou ohrozit lidské 
zdraví a životy, vymezí 
(vybere z příkladů) 
vhodný způsob 
ochrany. 

V modelových 
situacích ohrožení 
bezpečí v běžných 
situacích volí správné 
situace ochrany, 
přivolání pomoci i 
pomoci jiným 

poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

Žák uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou 
zdraví a jeho 
preventivní ochranou. 

Nemoci. Poznáváme člověka 

a lidské tělo 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Žák ošetří drobná 
poranění a zajistí 
lékařskou pomoc. 

Charakterizuje na 
příkladech rozdíly mezi 
drobným závažným a 
život ohrožujícím 
zraněním. 

První pomoc při 
úrazech. 

Poznáváme člověka a 
lidské tělo 

Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK14 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

                                                 
14 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 



146 

určí a vysvětlí polohu 
svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke 
krajině a státu 

zprostředkuje 
ostatním zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a 
porovná způsob 
života a přírodu v 
naší vlasti i v jiných 
zemích 

Kraj, v němž žijeme 

Rozdíly mezi 
povrchem, 
hospodářstvím a 
kulturou naší ČR a 
evropskými státy na 
základě vlastní práce 
s mapou 

Svět a kontinenty  - 
rozdíly 

Pojem EU  

Regiony ČR 

Evropa a svět – 
kontinenty, evropské 
státy, EU, cestování 

OSV - komunikace 

MEV - rozvíjí 
komunikační 
schopnost, zvláště při 
veřejném vystupování 
a stylizaci psaného 
a mluveného textu 

VMEGS - kultivuje 
postoje k Evropě jako 
širší vlasti a ke světu 
jako globálnímu 
prostředí života 

rozlišuje hlavní 
orgány státní moci a 
některé jejich 
zástupce, symboly 
našeho státu a jejich 
význam 

Samospráva obce ve 
srovnání se 
samosprávou ČR 

Hlavní orgány státní 
moci 

Zástupci státní moci 
v rámci republiky i 
obce  

Naše vlast – domov, 
krajina, národ, 
základy státního 
zřízení a politického 
systému ČR, státní 
správa a 
samospráva, státní 
symboly, armáda ČR 

Obec 

Naše vlast 

OSV – mezilidské 
vztahy 

MEV -  komunikační 
schopnost 

MUV 

VDO  

LIDÉ KOLEM NÁS 

vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v 
rodině, v obci (městě) 

rozlišuje základní 
rozdíly mezi lidmi, 
obhájí a odůvodní své 
názory,  připustí svůj 
omyl a dohodne se 
na společném 
postupu řešení  

soužití lidí – 
mezilidské vztahy, 
komunikace, principy 
demokracie 

chování lidí – 
vlastnosti lidí, pravidla 
slušného chování, 
ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání 
vlastní emocionality; 
rizikové situace; 
rizikové chování, 
předcházení 
konfliktům 

Chování lidí 

Soužití lidí 

Globální problémy  

OSV – mezilidské 
vztahy 

MEV - komunikační 
schopnost  

EVV - princip 
udržitelnosti rozvoje 
společnosti 

MUV - tolerance a 
respekt k odlišným 
sociokulturním 
skupinám  

VDO - obhajování a 
dodržování lidských 
práv a svobod  

rozpozná ve svém 
okolí jednání a 
chování, která se už 
tolerovat nemohou a 

právo a spravedlnost 
– základní lidská 
práva a práva dítěte, 
práva a povinnosti 

Právo a spravedlnost OSV – mezilidské 
vztahy 

MEV - rozvíjí citlivost 
vůči předsudkům a 
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která porušují 
základní lidská práva 
nebo demokratické 
principy 

žáků školy, 
protiprávní jednání a 
korupce, právní 
ochrana občanů a 
majetku včetně 
nároku na reklamaci, 
soukromého 
vlastnictví, duševních 
hodnot  

zjednodušujícím 
soudům o společnosti 
(zejména 
o menšinách) i 
jednotlivci 

VDO - dodržování 
lidských práv a 
svobod  

orientuje se 
v základních formách 
vlastnictví; používá 
peníze v běžných 
situacích  

vlastnictví – 
soukromé, veřejné, 
osobní, společné; 
hmotný a nehmotný 
majetek  

Vlastnictví  

LIDÉ A ČAS 

pracuje s časovými 
údaji a využívá 
zjištěných údajů 
k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 

 

orientace v čase a 
časový řád, dějiny 
jako časový sled 
událostí, kalendáře, 
letopočet, generace, 
denní režim, roční 
období 

Orientace v čase a 
časový řád 

 

rozeznává současné 
a minulé a orientuje 
se v hlavních reáliích 
minulosti a 
současnosti naší 
vlasti s využitím 
regionálních specifik 

srovnává a hodnotí 
na vybraných 
ukázkách způsob 
života a práce předků 
na našem území 
v minulosti a 
současnosti 
s využitím 
regionálních specifik 

objasní historické 
důvody pro zařazení 
státních svátků a 
významných dnů  

Doba pobělohorská, 
Baroko, Osvícenství, 
Národní obrození, 
Světové války, ČSSR, 
ČSFR, ČR 

regionální památky – 
péče o památky, lidé 
a obory zkoumající 
minulost 

báje, mýty, pověsti – 
minulost kraje a 
předků, domov, vlast, 
rodný kraj 

 

Současnost a 
minulost v našem 
životě 

Regionální památky 

Báje, mýty, pověsti 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 
Učitel: 
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• vede žáky k samostatnosti nebo  kooperaci v činnostech k pozorování objektů 
v přírodě, zkoumání jejich vlastností, objevování procesů, které zde probíhají 

• vytváří prostor žákům k vyjádření své hypotézy, které pomocí svých experimentů 
nebo spoluprací na nich s ostatními ověřuje, odhaluje přírodní zákonitosti a předvídá 
další děje pomocí svých znalostí a dovedností 

• vede žáka ke zpracovávání výsledků svých pozorování, vyhodnocování a 
propojování s ostatními oblastmi přírody 

• vede žáka ke srovnání jeho výsledků s praxí 

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce 

• prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a 
elektronických textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

• vytváří žákům prostor k tomu, aby si zaznamenávali řešení a postup jednotlivých 
kroků a své záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení; 

• vybízí žáky k čerpání z mnoha informačních zdrojů a zároveň si ověřuje jejich 
věrohodnost 

• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, navrhování možných řešení 

• vede žáky k tomu, aby pomocí analýzy, syntézy, aplikace, srovnáním a 

vyhodnocováním svého postupu nalézali nejefektivnější řešení 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 
Učitel: 

• prostřednictvím skupinové práce podporuje žáky, aby si navzájem sdělovali své 
zážitky z daných témat 

• zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s Ekotýmem školy a tím 
je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků komunikace;  

• vybízí k používání prvků neverbální, verbální komunikace, informačních technologií a 
ostatních druhů komunikace 

 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 
Učitel: 

• vede k dodržování vytvořených pravidel v rámci předmětu, učebny či vzájemných 
vztahů 

• na základě daných kriterií usměrňuje žáky k posouzení kvality své práce, ocenění i 
práce ostatních spolužáků 

• vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči 
vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. 

• zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a 
dodržování net-etikety; 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
Učitel: 

• využívá znalosti a dovednosti žáků, získané v dané oblasti 

• podporuje žáky v ekologickém chování ve škole i v běžné životní praxi 

• vede k dodržování společenských pravidel 

• doporučuje a radí při třídění odpadů a podněcuje k účasti ve sběrových akcích ve 

škole 

• umožňuje poznání historických míst okresu, kraje a ČR 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 
Učitel: 

• seznamuje žáky blíže s problematikou související s jeho profesní orientací 

• při pozorováních či experimentech vede žáky k předvídání možných problémů a 
snaze je řešit 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 

práce. 

• umožňuje žákům při exkurzích a v praktických ukázkách propojovat své znalosti a 

dovednosti s praxí  

 

 5.9  Předmět Fyzika 

 

Charakteristika F 2. stupeň 

 

Předmět fyzika je na naší škole zahrnut do oblasti Člověk příroda, která umožňuje žákovi 
porozumět přírodním zákonitostem, vztahům a souvislostem mezi ději v přírodě. 

Fyzika má v šestém, sedmém a devátém ročníku 2 hodinovou dotaci a v osmém ročníku 1 
hodinovou dotaci.  

Fyzika se vyučuje v odborné učebně fyziky a chemie. 

Napříč všemi předměty jsme si stanovili cíle, ke kterým by měl žák, pomocí výchovně 
vzdělávacích strategií, dojít : 

• zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování  

• potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně 
tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi  

• způsoby myšlení, které vyžadují ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 
faktech více nezávislými způsoby  

• porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 
prostředí  

• uvažování a jednání žáka, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v 
praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů  

• utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně 
či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí  

 Tyto cíle bychom spolu se žáky chtěli dosáhnout rozvíjením všech kompetencí. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Fyzikálním vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí 
žáků. Učitelé fyziky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým 
postupem a správností výpočtu; 

• zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k 
využívání fyzikálních poznatků a dovedností v praxi; 

• pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného 
experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; 

• používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, 
simulacím, výpočtům a znázorňování 

• používá v hodinách fyzikální pomůcky a přístroje a tím rozvíjí představivost žáků, jak 
dané fyzikální pojmy vužít i v praxi 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické 
myšlení a úsudek žáků; 

• kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů 
řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv; 

• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou  
matematizaci problémů a interpretaci výsledků; 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky 
prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup 
zvolili. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 
matematických a fyzikálních znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

• organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou fyzikální úlohu nebo 
provedení pokusu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o fyziku a 
snahu zlepšovat své výsledky; 
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• doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí, 
domácího prostředí a každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému 
zpracování. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a 
bezpečnému užívání fyzikálních pomůcek a digitálních měřících přístrojů; 

• vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k 
tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů. 

 

 

Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK15 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

LÁTKY A TĚLESA 

Popisuje rozdíly mezi 
látkou a tělesem a 
porovnává jejich 
vlastnosti.  

Pojmy látka a těleso 

Druhy látek a těles 

Základní vlastnosti 
látek a těles  

Látka a těleso  OSV 

MEV  

 

Objevuje základy 
složení látek ve fyzice  

Uvede konkrétní 
příklady jevů 
dokazujících, že se 
částice látek neustále 
pohybují a vzájemně 
na sebe působí 

Atom, molekula, 
prvek, sloučenina, 
oxid 

Brownův pohyb částic 

Difuze částic   

 

Stavba látek  OSV  

MEV 

VMEGS  

EVV  

Vysvětluje 
magnetické vlastnosti 
látek pomocí jejich 
stavby.  

Magnet, jeho druhy, 
popis 

Magnetické pole a 
jeho vlastnosti 

Využití magnetů  

Magnetické vlastnosti 
látek  

OSV  

MEV 

VMEGS  

Pomocí pokusů 
prohlubuje své 
znalosti v oblasti 
elektrických vlastností 
látek.  

Druhy elektrování 
těles 

Elektrické pole a jeho 
vlastnosti  

 

Elektrostatické 

vlastnosti těles  

OSV  

MEV 

EVV  

                                                 
15 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Změří vhodně 
zvolenými měřidly 
některé důležité 
fyzikální veličiny 

Pojem veličina ve 
fyzice 

Délka,jednotky, 
měření 

Hmotnost, jednotky, 
měření hmotnosti 

Objem, jednotky, 
měření objemu  

 

Fyzikální veličiny  OSV 

Využívá s 
porozuměním vztah 
mezi hustotou, 
hmotností a objemem 
při řešení praktických 
problémů  

Pojem hustota látky 

Práce s tabulkami 

Výpočty hustoty, 
objemu, hmotnosti 

Hustota a praktické 
úlohy  

 

Hustota látky  OSV 

Předpoví, jak se 
změní délka či objem 
tělesa při dané 
změně jeho teploty. 

V průběhu roku 
zpracovává měření 
teploty v návaznosti 
na změny počasí a 
klimatu dané oblasti.  

Délková a 
objemová roztažnost 

Měření teploty 
v závislosti na čase 

Grafické znázornění 
měření teploty v čase  

 

Teplota a její měření  OSV  

VMEGS  

MEV  

VDO  

EVV  

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

Formuluje podmínky 
průchodu el.proudu 
v obvodech na 
základě vlastních 
experimentů 
sestavovaných 
pomocí el. schémat  

Části elektrického 
obvodu 

Jednoduchý el. obvod 

Rozvětvený el. obvod  

 

Elektrický obvod  OSV 

 

 

 

Ročník:7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK16 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POHYB TĚLES, SÍLY 

rozhodne, jaký 
druh  pohybu těleso 

pohyby těles – pohyb 
rovnoměrný a 

Klid a pohyb těles  OSV - cvičení 
smyslového vnímání, 

                                                 
16 
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koná vzhledem 
k jinému tělesu  

nerovnoměrný; pohyb 
přímočarý a křivočarý  

pozornosti a 
soustředění, cvičení 
dovedností 
zapamatování, řešení 
problémů; dovednosti 
pro učení a studium  

využívá 
s porozuměním při 
řešení problémů a 
úloh vztah mezi 
rychlostí, dráhou a 
časem 
u rovnoměrného 
pohybu těles 

Rychlost 
rovnoměrného 
pohybu 

Dráha při 
rovnoměrném pohybu 

Průměrná rychlost 
pohybu tělesa 

Rychlost pohybu  OSV -  řešení 
problémů  

změří 
velikost  působící síly  

určí v konkrétní 
jednoduché situaci 
druhy sil působících 
na těleso, jejich 
velikosti, směry 
a výslednici 

Měření síly, siloměr 

znázornění síly 

gravitační síla a 
hmotnost tělesa 

skládání  sil 
opačného a stejného 
směru 

rovnováha dvou sil 

těžiště 

Síla, skládání sil  OSV  -  dovednosti 
pro učení a studium 

  

 

využívá Newtonovy 
zákony pro 
objasňování či 
předvídání změn 
pohybu těles při 
působení stálé 
výsledné síly 
v jednoduchých 
situacích 

Urychlující a brzdné 
účinky síly na těleso 

zákon setrvačnosti 

zákon vzájemného 
působení dvou těles 

Posuvné účinky síly, 
pohybové zákony 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení 
a studium  

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

aplikuje poznatky o 
otáčivých účincích síly 
při řešení praktických 
problémů  

 

Páka 

rovnovážná poloha 
páky 

užití páky, 
rovnoramenné váhy 

kladky 

Otáčivé účinky síly OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování,  
dovednosti pro učení 
a studium  

 

Na základě vlastních 
pokusů a pozorování 
vystihuje vztah síly, 
tlaku a plochy. 

 Tlaková síla, tlak 

tlak v praxi 

Deformační účinky 
síly 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení 
a studium  
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Provádí výpočty Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

 

změří 
velikost  působící síly  

Třecí síla 

měření třecí síly 

ovlivňování velikosti 
třecí síly v praxi  

Tření  

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách 
pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

předpoví z analýzy sil 
působících na těleso 
v klidné tekutině 
chování tělesa v ní  

Tlak v kapalině 

hydraulická zařízení 

hydrostatický tlak – 
souvislost mezi 
hydrostatickým 
tlakem, hloubkou 
a hustotou kapaliny 

Archimédův zákon – 
vztlaková síla; 
potápění, vznášení 
se a plování těles 
v klidných tekutinách 

Mechanické vlastnosti 
kapalin 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení 
a studium  

EVV - voda (vztahy 
vlastností vody a 
života, význam vody 
pro lidské aktivity, 
ochrana její čistoty, 
pitná voda ve světě a 
u nás, způsoby 
řešení) 

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách 
pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

předpoví z analýzy sil 
působících na těleso 
v klidné tekutině 
chování tělesa v ní 

Vlastnosti plynů 

atmosféra Země 

měření a změny 
atmosférického tlaku 

Archimédův zákon v 
plynech 

 tlak plynu v uzavřené 
nádobě, manometr 

  

Mechanické vlastnosti 
plynů 

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

EVV - ovzduší 
(význam pro život na 
Zemi, ohrožování 
ovzduší a klimatické 
změny ) 
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ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

využívá zákona o 
přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém 
optickém prostředí a 
zákona odrazu světla 
při řešení problémů 
a úloh 

Světelné zdroje, 
šíření světla 

měsíční fáze 

stín 

rychlost světla 

zobrazení zrcadly, 
zrcadla v praxi 

Přímočaré šíření 
světla 

OSV -  cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti a 
soustředění 

 

 

Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
17

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE 

Na příkladech 
rozpozná fyzikální 
práci,dokáže 
odhadnout její 
velikost,využívá ji při 
svých činnostech. 

Pojem práce 

Výpočet práce a její 
odhad 

Výpočet síly a dráhy 

Práce na 
jednoduchých strojích 

Práce OSV 

Používá účinnostjako 
hlavní argument při 
výběru strojů či 
pracovních postupů. 

Pojem výkonu 

Výpočet výkonu,práce 

Účinnost jako kriterium 
výběru 

Výkon 

Účinnost 

OSV 

EVV 

MEV 

 

V praktických životních 
situacích vysvětluje 
přeměny energií. 

Pojem energie 

Polohová a pohybová 
energie 

Vzájemné přeměny 
energií 

Energie a její přeměny OSV  

OVD  

Globální  

EVV 

 Tepelná energie   

Rozhoduje 
v konkrétních 
praktických situacích   
jaký druh tepelné 
výměny se používá 

Vnitřní stavba látky a 
energie,teplo a teplota 

Teplo a mechanická 
práce 

Tepelná výměna 
vedením,prouděním, 

zářením 

Teplo a tepelná 
výměna 

OSV  

VOD  

Globální  

EVV 

                                                 
17 
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Na základě svých 
pokusů a 
pozorovánívyvodí 
důležitostšetření 
s teplem a důsledky 
s jeho plýtváním. 

Měrná tepelná kapacita 

Tepelná vodivost 
látek,graf 

Výpočet tepla 
z hmotnosti,kapacity, 
teploty 

Šetření a plýtvání 
teplem a jeho 
energetická náročnost 

Přijeté a odevzdané 
teplo při tepelné 
výměně 

OSV  

EVV. 

Globální  

VOD  

MEV 

 Skupenská přeměna   

Vysvětluje tavení látky 
a její význam pro 
společnost. 

Vysvětluje anomálii 
vody. 

Pojem skupenských 
přeměn 

Částicová stavba látek 

Tání a tuhnutí látky,graf 

Výpočet skup.tepla tání 
a tuhnutí,měrné 
skupenské teplo 

Změny objemu, voda 

Skupenské přeměny 
látek 

EVV 

Globální  

MEV 

OSV  

Pomocí vlastních 
experimentů a 
pozorování pojmenuje 
hlavní faktory 
ovlivňující vypařování a 
var 

Vypařování a 
kapalnění 

Var látky 

Tlak jako ovlivňující 
činitel 

Měrné skupenské teplo 
varu,graf 

Skupenské přeměny 
látek 

Globální  

EVV 

OVD 

OSV  

MEV 

Posoudí kvalitu 
spalovacího motoru 
vzhledem k ochraně 
životního prostředí.  

 

Praktické seznámení s 
motory, jejich typy 

Ekologické důsledky 
činností spalovacích 
motorů 

Nové směry v dopravě 

Spalovací motory a 
jejich 

význam 

Globální  

EVV 

OVD  

OSV  

MEV 

 Akustika a její jevy   

Na základě 
experimentů vysvětluje 
podstatu zvuku a 
zvukových jevů. 

 

Vznik zvuku a jeho 
šíření 

Rychlost šíření zvuku 

Odraz,rezonance, 
ozvěna 

Akustické jevy OSV 

Navrhne účinné 
postupy a prostředky 
směřující k ochraně 
sluchu před 
poškozením hlukem 

Tón a jeho výška 

Frekvence 

Ucho a slyšitelnost 

Ochrana před 

Sluch a jeho ochrana OSV  

EVV 

MEV 
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poškozením  

sluchu hlukem 

 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK18 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

rozliší vodič a izolant 
na základě analýzy 
jejich vlastností 

Atom 

Elektrování těles 

Vodič a izolant 

Elektrické pole náboje 

Elektrická síla a její 
siločáry 

Elektrický náboj, 
elektrické pole 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení a 
studium  

změří hodnoty 
elektrického proudu a 
napětí v obvodu 

využívá Ohmův zákon 
pro část obvodu při 
řešení praktických 
problémů  

Na základě hodnot 
účinnosti spotřebičů 
doporučí jejich 
používání 

Elektrický obvod a jeho 
schéma 

Elektrický obvod a jeho 
schéma 

Zdroje napětí, voltmetr 

Elektrický proud 

Vedení el.proudu 
v látkách, ampérmetr 

Ohmův zákon, 
elektrický odpor 

Závislost elektrického 
odporu na vlastnostech 
vodiče 

Výsledný odpor 
rezistorů zapojených 
paralelně a sériově 

Reostat, potenciometr 

Elektrická práce, 
elektrická energie 

Výkon a  účinnost jako 
kritérium při výběru 
elektrosptřebičů 

Elektrický proud OSV -  dovednosti pro 
učení a studium, 
spolupráce ve skupině 

EVV - seznamuje 
s principy udržitelnosti 
rozvoje společnosti  

MEV - rozvíjí 
komunikační 
schopnost, zvláště při 
veřejném vystupování 
a stylizaci psaného 
a mluveného textu 

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných Evropanů 
a iniciuje zájem žáků 
o osobnostní vzory 

 

využívá prakticky 
poznatky o působení 
magnetického pole na 

Magnetické pole cívky 
s proudem 

Elektromagnetické jevy OSV - dovednosti pro 
učení a studium, 

                                                 
18 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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magnet a cívku 
s proudem a o vlivu 
změny magnetického 
pole v okolí cívky na 
vznik indukovaného 
napětí v ní 

elektromagnet a jeho 
využití 

působení mag. pole na 
cívku s proudem 

elektromotor 

elektromagnetická 
indukce 

spolupráce ve skupině 

 

rozliší stejnosměrný 
proud od střídavého a 
změří elektrický proud 
a napětí 

Vznik střídavého 
proudu 

měření střídavého 
proudu a střídavého 
napětí 

transformátory 

rozvodná elektrická síť 

Střídavý proud OSV - dovednosti pro 
učení a studium, 
spolupráce ve skupině 

MEV -   rozvíjí 
komunikační 
schopnost 

rozliší vodič, izolant a 
polovodič na základě 
analýzy jejich 
vlastností 

Poznatky o vedení 
elektrického proudu 

vedení elektrického 
proudu v kapalinách 

vedení elektrického 
proudu v plynech 

 

Vedení elektrického 
proudu v kapalinách a 
plynech 

 

zapojí správně 
polovodičovou diodu 

Prezentuje vlastní 
informace o možnosti 
využití polovodičů 
v praktickém životě  

 

Polovodič a jeho typy 

Dioda a její funkce 

Voltampérová 
charakteristika diody 

Ostatní polovodičové 
součástky 

Vedení elektrického 
proudu v polovodičích 

OSV - dovednosti pro 
učení a studium, 
spolupráce ve skupině 

MEV -   rozvíjí 
komunikační 
schopnost 

EVV - seznamuje 
s principy udržitelnosti 
rozvoje společnosti  

 Elektrické spotřebiče v 
domácnosti 

Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 

První pomoc při úrazu 
elektrickým proudem 

Bezpečné zacházení s 
elektrickými zařízeními 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení a 
studium  

 

Prezentuje materiály 
shromážděné ke 
spotřebě energie 
v domácnosti, navrhuje 
úsporná opatření 

Formy přenosu, 
spotřeby a velikosti 
elektrické práce  

Spotřeba elektrické 
energie v domácnosti 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení a 
studium  

VOD  - rozvíjí a 
podporuje 
komunikativní, 
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formulační, 
argumentační, 
dialogické a 
prezentační schopnosti 
a dovednosti 

EVV - seznamuje 
s principy udržitelnosti 
rozvoje společnosti  

MEV - rozvíjí 
komunikační 
schopnost, zvláště při 
veřejném vystupování 
a stylizaci psaného 
a mluveného text 

Rozdělí  přístroje, 
jejichž činnost je 
založena na principu 
vlnění 

Elektromagnetické vlny 
a záření 

Zdroje záření 

Elektromagnetické 
záření 

OSV - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení a 
studium  

EVV - seznamuje 
s principy udržitelnosti 
rozvoje společnosti  

využívá zákona o 
přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém 
optickém prostředí a 
zákona odrazu světla 
při řešení problémů 
a úloh 

rozhodne ze znalosti 
rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, 
zda se světlo bude 
lámat ke kolmici či od 
kolmice, a využívá této 
skutečnosti při analýze 
průchodu světla 
čočkami  

Poznatky o světle 

Lom světla 

Čočky 

Optické vlastnosti oka 

Lupa a mikroskop 

Dalekohledy 

Světelné jevy a jejich 
využití 

OSV - dovednosti pro 
učení a studium, 
spolupráce ve skupině 

ENERGIE 

zhodnotí výhody a 
nevýhody využívání 
různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu 
na životní prostředí  

obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje 
energie 

Atomová jádra 

Radioaktivita 

využití jaderného 
záření 

jaderné reakce 

uvolňování jaderné 
energie 

jaderný reaktor 

Jaderná energie 

  

 

EVV - vede k 
uvědomování si 
podmínek života a 
možností jejich 
ohrožování 
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jaderná energetika 

ochrana před zářením 
– radiační havárie 

VESMÍR 

objasní (kvalitativně) 
pomocí poznatků o 
gravitačních silách 
pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců planet 
kolem planet 

odliší hvězdu od 
planety na základě 
jejich vlastností  

Slunce a planety 
sluneční soustavy 

Naše galaxie - hvězdy 

Kosmonautika 

Země a vesmír MEV - rozvíjí 
komunikační 
schopnost, zvláště při 
veřejném vystupování 
a stylizaci psaného 
a mluveného text 

OSV  - cvičení 
dovedností 
zapamatování, 
dovednosti pro učení a 
studium  

Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných Evropanů 
a iniciuje zájem žáků 
o osobnostní vzory 

EVV - vede k 
uvědomování si 
podmínek života a 
možností jejich 
ohrožování 

 

Průběžně pracuje 
s informacemi,které 
potřebuje k dalšímu 
porozumění v oblasti 
poznávání přírodních 
zákonů a jejich použití.  

Celkové shrnutí pojmů 
fyzikálních veličin, 
mechanických 
vlastností pevných 
látek, kapalin a plynů  

Shrnutí nejdůležitějších 
fyzikálních zákonitostí 

 

 

 

 5.10  Předmět Chemie 

 

Charakteristika CH 2. stupeň 

 

Náplň předmětu chemie přímo souvisí s oblastí Člověk a příroda. 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Chemie je 2 hodiny týdně v 8. třídě a 2 
hodiny v 9.třídě. 

Vyučovací předmět Chemie vede žáky k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí 
chemických dějů v živé a neživé přírodě a k vytváření kladného vztahu žáků k praktickým 
činnostem. V hodinách je kladem důraz na každodenní vazbu předmětu chemie na běžný 
život a praktické využití v každodenní činnosti člověka. 
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V průběhu výkladu v učebně je prosazována snaha o maximální využití didaktické techniky 
(videoprogramy, prezentace a obrazový materiál zprostředkovaný dataprojektorem). V 
průběhu každého školního roku žák vypracuje seminární práci, poster či prezentaci s 
konkrétní chemickou tématikou a veřejně seznámí se svou prací ostatní studenty třídy. V 
hodinách jsou využívány prvky Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) a čtenářské 
gramotnosti. 

V tomto vyučovacím předmětu je realizován i tematický okruh Práce s laboratorní technikou 
ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z 
RVP ZV.  

Prováděním jednoduchých chemických experimentů žáky v průběhu praktik jsou rozvíjeny 
kompetence pracovní. Při laboratorních pracích se třída dělí na skupiny, výuka probíhá v 
chemické laboratoři. V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, 
sociální a personální.  

Při výuce celé třídy jsou využívány především kmenové učebny. Součástí výuky jsou exkurze 
– např. v pivoaru Nošovice.  

Pro talentované žáky je ve škole organizována Chemická olympiáda. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel 

• pracuje s žáky různými metodami – badatelsky orientované vyučování, projektové 
vyučování, činnostní učení – pozorováním žák zjišťuje vlastnosti látek, jejich přeměny 
a podmínky, za kterých probíhají chemické reakce 

• pracuje s žáky různými organizačními formami – frontální výuka, práce ve dvojici, 
skupinová práce 

• podněcuje zájem žáků k vnímání různorodosti látek kolem sebe, motivuje žáky k 
soutěžím, olympiádám – žák vhodně používá chemické značky, symboly, termíny 

• prostřednictvím různých typů lineárních či nelineárních textů vede žáky k osvojení 
čtenářských strategií 

• vede žáky prostřednictví různých tipů tištěných či elektronických textů k porozumění 
významu a smyslu informací – žák vnímá přírodu v souvislostech 

• využívá práci s chybou jako jednu ze základních metod procesu učení 

Strategie vedoucí k rozvoji kempetence k řešení problémů 

Učitel 

• výběrem různých textů vede žáky k rozvoji kritického myšlení 

• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, zapojuje je tak, aby byly využity co 
nejlépe jejich dovednosti a schopnosti 

• vhodnými úlohami vede žáky k analýze problému, vytváření řešení, žák hledá 
chemické děje v každodenním životě a možnosti využití chemie v praxi 

• na základě pokusů rozvíjí u žáka logické myšlení, tvorbu hypotéz, které žáci potvrzují 
či vyvracejí 

Strategie vedoucí k rozvoji kometence komunikativní 

Učitel 

• dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci 
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• metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků kritické přemýšlení, 
hlavně pokud se týká negativního vlivu reklam 

• žáci tradičními i digitálními prostředky prezentují své práce 

• nechává prostor ve výuce k naslouchání, sdílení informací, výměně zkušeností či 
informací 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel 

• zapojuje žáky do pravidel diskuze a vede je k dodržování pravidel 

• vede žáky k obhajobě vlastního názoru 

• vede žáky pro řízenou práci v rolích 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel 

• podporuje žáky na kulturních či společenských akcí v rámci přírodních věd 

• výběrem vhodných témat vede žáky k tvorbě vlastních příspěvků pro školní web, 
místní média, vede žáky k ekologickému myšlení, odpovědnosti za životní prostředí, k 
odmítavému postoji vůči návykovým látkám 

Strategie vedoucí ki rozvoji kompetence pracovní 

Učitel 

• pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocním 
vede žáky k vlastnímu vlastnímu hodnocení 

• výběrem zajímavých či netradičních úloh vede žáky k rozvoji znalostí a dovedností z 
různých oborů, k efektivnímu využívání pomůcek, laboratorní techniky 

• vede žáky k bezpečnosti práce při používání laboratorní techniky 

 

 

Ročník: 8. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK19 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

Rozliší, co je látka a 
těleso na příkladech 
ze života  

Tělesa a látky  Čím se zabývá 
chemie?  

EVV  

(vede k uvědomování 
si podmínek života ) 

 

Určí společné a 
rozdílné vlastnosti 
látek  

Vlastnosti látek  Čím se zabývá 
chemie?  

OSV  

(Kooperace a 
kompetice) 

Na základě 
experimentu určí 

Vlastnosti látek Čím se zabývá OSV  

                                                 
19 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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teplotu varu látky Experiment  chemie?  (utváří a rozvíjí 
základní dovednosti 
pro spolupráci) 

Rozliší, které děje v 
přírodě jsou chemické  

Vlastnosti látek 

 

Čím se zabývá 
chemie?  

EVV  

(ukazuje modelové 
příklady jednání z 
hledisek životního 
prostředí a 
udržitelného rozvoje 
žádoucích i 
nežádoucích ) 

OSV  

(Kooperace a 
kompetice ) 

Ovládá zásady 
bezpečné práce v 
laboratoři a první 
pomoc při úrazech 
nebezpečnými a 
jinými látkami, 
provádí bezpečně 
chemický pokus  

Zásady bezpečné 
práce 

Čím se zabývá 
chemie?  

EVV  

(vede k 
angažovanosti v 
řešení problémů 
spojených s ochranou 
životního prostředí) 

OSV  

(utváří a rozvíjí 
základní dovednosti 
pro spolupráci) 

Orientuje se v 
přehledu historie 
chemie 

Historie chemie  Čím se zabývá 
chemie?  

OSV 

(Hodnoty, postoje) 

Objasní 
nejefektivnější 
jednání v modelových 
příkladech havárie s 
únikem 
nebezpečných látek  

Mimořádné události Čím se zabývá 
chemie?  

EVV 

(vede k odpovědnosti 
ve vztahu k biosféře, 
k ochraně přírody a 
přírodních zdrojů) 

 

OSV  

(Hodnoty, postoje, 
praktická etika) 

SMĚSI 

Rozlišit čisté látky a 
různé typy směsí 

Typy směsí  Směsi 

 

EVV  

(poskytuje znalosti, 
dovednostinezbytné 
pro každodenní 
žádoucí jednání 
občana vůči 
prostředí) 
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Vypočítat hmotnostní 
zlomek a připravit 
roztok požadovaného 
složení 

Hmotnostní zlomek 

 

Směsi 

 

EVV  

( poskytuje znalosti, 
dovednosti a pěstuje 
návyky nezbytné pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí) 

 

Zvolí nejvhodnější 
techniku pro oddělení 
složek směsí a využití 
v praktickém životě  

Dělící metody  Směsi 

 

OSV  

(Kooperace a 
kompetice) 

Pomocí experimentu 
získá z odpadní 
směsi destilací 
požadovanou látku  

Dělící metody  Směsi 

 

OSV  

(Kooperace a 
kompetice) 

Rozliší různé druhy 
vody a příklady 
výskytu a použití 

 

Voda 

 

Základní látky pro 
život 

 

EVV  

(vede k uvědomování 
si podmínek života ) 

OSV  

(hodnoty, postoje, 
praktická etika) 

Posoudit důsledky 
určitých jevů na 
životní prostředí, 
preventivní opatření a 
způsob likvidace  

Dá do souvislosti 
složení vzduchu a vliv 
dalších látek na 
existenci živých 
organismů  

Vzduch  Základní látky pro 
život 

 

EVV  

(vede k uvědomování 
si podmínek života ) 

OSV  

(komunikace) 

 

Zvážit kladný i 
záporný význam 
kyslíku a doporučit 
způsoby hašení 
hořících látek  

 

Vzduch  Základní látky pro 
život 

 

EVV  

(vede k uvědomování 
si podmínek života) 

OSV  

(hodnoty a postoje) 

Objasnit jednání v 
příkladech havárie 
(hašení požárů) 

 

Kyslík  Branný den  

 

EVV  

(vede k uvědomování 
si podmínek života ) 
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OSV  

(napomáhá k 
zvládání vlastního 
chování ) 

Uvede příklady 
znečišťování vody a 
vzduchu v pracovním 
prostředí a 
domácnosti, navrhne 
nejvhodnější 
preventivní opatření a 
způsoby likvidace 
znečištění  

Voda, vzduch Základní látky pro 
život 

EVV 

(umožňuje pochopení 
souvislostí mezi 
lokálními a globálními 
problémy a vlastní 
odpovědností ve 
vztazích k prostředí) 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

Objasní na příkladech 
a modelech pojem 
atom a molekula  

Hoření aj. ohrožení 

Život ohrožující 
situace 

 

Složení látek  

 

OSV  

 

Rozliší chemické 
prvky a sloučeniny  

Chemické prvky  Složení látek   

 

 

Orientuje se v PSP 

 

PSP,PZ  Chemie prvků   

 

Rozpozná kovy, 
nekovy a posoudí 
vlastnosti i využití 
některých prvků 

 

Vodík 

Kovy 

Halogeny 

Uhlík, síra, fosfor  

Chemie prvků  EVV  

(poskytuje znalosti, 
dovednosti a pěstuje 
návyky nezbytné pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí) 

OSV  

 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

Užívá pojmy výchozí 
látka a produkt, 
zapíše jednoduchý 
chemický děj  

Chemický děj  Chemická reakce  EVV  

(ukazuje modelové 
příklady jednání z 
hledisek životního 
prostředí a 
udržitelného rozvoje) 
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Uvede příklady 
důležitých 
chemických reakcí, 
provede jejich 
klasifikaci  

Oxidace 

Redukce 

 

Chemická reakce  EVV 

(ukazuje příklady  z 
hledisek životního 
prostředí a 
udržitelného rozvoje 
žádoucích i 
nežádoucích) 

 

Rozpozná iontovou 
sloučeninu a uvede 
částicové zastoupení 
iontů  

Iontové sloučeniny 

 

Chemická reakce   

 

Přečte chemické 
rovnice s využitím 
zákonu zachování 
hmotnosti, vypočítá 
hmotnost, 
koncentraci, látkové 
množství, molární 
hmotnost VL a P  

ZZ hmotnosti 

Hmotnostní zlomek 

Koncentrace 

Látkové množství 

Molární hmotnost  

Chemická reakce   

 

 

Dá do souvislosti 
elektronegativitu a 
schopnost prvků tvořit 
vazbu  

Chemická vazba  Chemická reakce   

 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Porovnání vlastností 
a použití významných 
dvouprvkových 
sloučenin – 
OXODY,SULFIDY,HA
LOGENIDY 

Oxidy 

Sulfidy 

Halogenidy 

Anorganické 
sloučeniny  

EVV  

(poskytuje znalosti, 
dovednosti  pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí) 

OSV  

(komunikace) 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK20 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Porovná vlastnosti a 
použití kyselin, 
hydroxidů, solí, 
sestavení vzorce  

Kyseliny 

hydroxidy 

Soli 

Anorganické 
sloučeniny  

EVV  

(poskytuje znalosti, 
dovednosti  pro 
každodenní žádoucí 

                                                 
20 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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jednání občana vůči 
prostředí) 

OSV  

(komunikace) 

Vysvětlí vznik 
kyselých dešťů, dát 
do souvislostí jejich 
vliv na ŽP, opatření 

Kyseliny Anorganické 
sloučeniny  

EVV  

rozvíjí porozumění 
souvislostem v 
biosféře, vztahům 
člověka a prostředí a 
důsledkům lidských 
činností na prostředí 

OSV  

komunikace, 
spolupráce 

VEGS  

smysl pro zodpovědnost  

MED 

prezentace 

Orientuje se na 
stupnici pH, změřit 
reakci roztoku 
un.ind.papírkem, 
uvede příklady 
neutralizace v praxi  

PH roztoku Anorganické 
sloučeniny  

EVV  

vede k uvědomování 
si podmínek života a 
možností jejich 
ohrožování 

OSV  

komunikace, 
spolupráce  

MED  

prezentace 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky, porovná 
vlastnosti, uvede 
zdroje a využití  

Alkany 

Alkeny 

Alkiny 

Areny  

Organické sloučeniny  EVV  

(poskytuje znalosti, 
dovednosti  pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí) 

OSV  

(komunikace) 

Vlastními slovy 
popíše zpracování 
ropy, uhlí, zemního 
plynu  

Paliva  Organické sloučeniny  EVV  

ukazuje modelové 
příklady jednání z 
hledisek životního 
prostředí a 
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udržitelného rozvoje  

OSV  

řešení problémů 

MED  

Prezentace 

Uvede příklady 
fosilních a 
průmyslových paliv, 
posoudí jejich vliv na 
ŽP  

Paliva  Organické sloučeniny  EVV  

ukazuje modelové 
příklady jednání z 
hledisek životního 
prostředí a 
udržitelného rozvoje  

OSV  

kooperčace a 
kompeticeč 

VEGS  

smysl pro zodpovědnost  

MED  

Prčezentace 

Přiřadí 
charakteristické 
skupiny k derivátům 
uhlovodíků, uvede 
vlastnosti  

Deriváty uhlovodíků  Organické sloučeniny  EVV  

(poskytuje znalosti, 
dovednosti  pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí) 

OSV  

(komunikace) 

Objasní složení 
cukrů, tuků, bílkovin, 
uvést důkazy těchto 
látek, analyzuje 
vlastnosti látek  

Cukry 

Tuky 

Bílkoviny 

 

Organické sloučeniny  EVV  

poskytuje znalosti, 
dovednosti  pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana  

OSV kooperace 

MED  

prezentace 

Orientuje se ve 
výchozích látkách, 
produktech 
fotosyntézy a 
produktech 
biochemických 
zpracování  

Fotosyntéza  Organické sloučeniny   

Popíše princip Redoxní reakce  Chemická reakce  EVV  
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elektrolýzy, koroze, 
sestrojit elektrolytický 
a suchý článek  

poskytuje znalosti, 
dovednosti  pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí 

CHEMIE A SPOLEČNOST  

Orientuje se v 
přípravě a užívání 
látek v praxi, vliv na 
ŽP, člověka  

Chemie denního 
života  

Základní látky pro 
život 

 

EVV  

učí hodnotit 
objektivnost a 
závažnost informací 
týkajících se 
ekologických 
problémů  

OSV  kooperace, 
komun. 

EGS  

smysl pro 
zodpovědnost 

MED 

prezentace 

Zhodnotí využívání 
prvotních a 
druhotných surovin z 
hlediska trvale 
udržitelného rozvoje 
na Zemi 

 

Chemický průmysl v 
ČR 

Organické sloučeniny EVV  

učí hodnotit 
objektivnost a 
závažnost informací 
týkajících se 
ekologických 
problémů  

OSV  kooperace, 
komun. 

EGS  

smysl pro 
zodpovědnost 

MED 

prezentace 

 

 

 5.11  Předmět  Přírodopis 

 

 

Charakteristika Př 2. stupeň 

 
Náplň předmětu přírodopis přímo souvisí s oblastí Člověk a příroda. 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Přírodopis je 2 hodiny týdně v 6.,7.,8.a 1 
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hodina v 9.třídě. 

Vyučovací předmět Přírodopis poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění 
přírodním faktům, umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně 
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se, podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického 
myšlení a logického uvažování, učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, 
vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti 
člověka na přírodních zdrojích, seznamuje žáka se stavbou živých organismů.  

V průběhu výkladu v učebně je prosazována snaha o maximální využití didaktické techniky 
(videoprogramy, prezentace a obrazový materiál zprostředkovaný dataprojektorem). V 
průběhu každého školního roku žák vypracuje seminární práci, poster či prezentaci s 
konkrétní přírodopisnou tématikou a veřejně seznámí se svou prací ostatní studenty třídy. V 
hodinách jsou využívány prvky Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) a čtenářské 
gramotnosti. 

V tomto vyučovacím předmětu je realizován i tematický okruh Práce s laboratorní technikou 
ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z 
RVP ZV.  

Prováděním jednoduchých přírodopisných experimentů žáky v průběhu praktik jsou rozvíjeny 
kompetence pracovní. Při laboratorních pracích se třída dělí na skupiny, výuka probíhá v 
přírodopisné učebně. V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, 
sociální a personální.  

Při výuce celé třídy je využívána přírodovědná učebna, která je vybavena potřebným 
sbírkovým materiálem k výuce a k realizaci jednoduchých pozorování či pokusů . Součástí 
výuky jsou přírodovědné vycházky a exkurze do okolí (les, kolem Říčky, Ostravice).  

V naší škole dlouhodobě realizujeme projekt Ekoškola pod odborným vedením sdružení 
Tereza. V rámci toho implementujeme témata tohoto projektu do jednotlivých ročníků 
Přírodopisu. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel 

• pracuje s žáky různými metodami – badatelsky orientované vyučování, projektové 
vyučování, činnostní učení 

• pracuje s žáky různými organizačními formami – frontální výuka, práce ve dvojici, 
skupinová práce 

• podněcuje zájem žáků o přírodu, o enviromentální cítění, motivuje žáky k soutěžím, 
olympiádám 

• prostřednictvím různých typů lineárních či nelineárních textů vede žáky k osvojení 
čtenářských strategií 

• vede žáky prostřednictví různých tipů tištěných či elektronických textů k porozumění 
významu a smyslu informací 

• využívá práci s chybou jako jednu ze základních metod procesu učení 

Strategie vedoucí k rozvoji kempetence k řešení problémů 

Učitel 

• výběrem různých textů vede žáky k rozvoji kritického myšlení 

• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, zapojuje je tak, aby byly využity co 
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nejlépe jejich dovednosti a schopnosti 

• vhodnými úlohami vede žáky k analýze problému, vytváření řešení 

• na základě pokusů rozvíjí u žáka logické myšlení, tvorbu hypotéz, které žáci potvrzují 
či vyvracejí 

Strategie vedoucí k rozvoji kometence komunikativní 

Učitel 

• dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci 

• metodou hraní rolí a simulace reálných situací rozvíjí u žáků senzitivitu vůči přírodě 

• žáci tradičními i digitálními prostředky prezentují své práce 

• nechává prostor ve výuce k naslouchání, sdílení informací, výměně zkušeností či 
informací 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel 

• zapojuje žáky do pravidel diskuze a vede je k dodržování pravidel 

• vede žáky k obhajobě vlastního názoru 

• vede žáky pro řízenou práci v rolích 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel 

• podporuje žáky na kulturních či společenských akcí v rámci enviromentálních témat 

• výběrem vhodných témat vede žáky k tvorbě vlastních příspěvků pro školní web, 
místní média 

Strategie vedoucí ki rozvoji kompetence pracovní 

Učitel 

• pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocním 
vede žáky k vlastnímu vlastnímu hodnocení 

• výběren zajímavých či netradičních úloh vede žáky k rozvoji znalostí a dovedností z 
různých oborů, k efektivnímu využívání pomůcek, laboratorní techniky 

 

 

Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK21 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

BIOLOGIE ROSTLIN 

Odvodí na základě 
pozorování vnitřní a 
vnější stavbu rostlin  

Kořen 

Stonek 

List 

Stavba rostlin  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

                                                 
21 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Květ  

Plod  

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Objasní vztah mezi 
stavbou a funkcí 
rostliny  

Fotosyntéza 

Dýchání 

Růst 

Rozmnožování 

Pohyb 

Výživa  

Fyziologie rostlin  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Rozliší skupiny rostlin 
dle přírodních 
materiálů nebo dle 
obrázku a určit 
zástupce pomocí 
klíčů a atlasů  

Vybrané skupiny a 
řády rostlin  

Krytosemenné 
rostliny  

EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Uvede několik 
příkladů významu 
jednotlivých skupin 
rostlin  

Význam a využití 
rostlin  

Krytosemenné 
rostliny  

EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života, 
lidské vztahy a životní 
prostředí 

OSV  

osobnostní a morální 
rozvoj 

BIOLOGIE HUB 

Odvodí na základě 
pozorování stavbu 
hub  

Stopkovýtrusé houby 

Vřeckovýtrusé houby  

Houby  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní rozvoj 

Rozpozná naše jedlé 
a jedovaté houby  

Čeledi:  

Hřibovité,holubi-
nkovité,čirůvkovi-
té,žampionovité,much
omůrkovité  

Houby  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života, 
vztah člověka a 
prostředí 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

MV 

Kulturní diference 
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Objasní první pomoc 
při otravě houbami  

První pomoc  Houby  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV  

osobnostní a morální 
rozvoj 

Uvede několik 
příkladů významu hub 
v krajině i pro člověka  

Rzi a sněti 

Houby vřeckovýtrusé  

Houby  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života. 
Lidské aktivity a 
životní prostředí, 
vztah člověka k  

OSV 

osobnostní, sociální a 
morální rozvoj 

Vysvětlí různé 
způsoby výživy hub, 
význam a 
potravinářský řetězec  

Saprofytismus 

Symbióza 

Parazitismus  

Houby  EVV  

ekosystémy, lidské 
aktivity a životní 
prostředí 

OSV 

osobnostní rozvoj 

Objasní funkci dvou 
organismů ve stélce 
lišejníku  

Stavba stélky 

Význam v krajině  

Lišejníky   

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  

Porovná vnější a 
vnitřní stavbu 
živočichů  

ovrch živočichů 

Přizpůsobení 
živočichů prostředí 

Orgánové soustavy  

Obratlovci  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV 

osobnostní a morální 
rozvoj 

Objasní vztah mezi 
stavbou a funkcí 
orgánů  

Orgánové soustavy  Obratlovci  EVV 

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Rozliší skupiny Savci Obratlovci  EVV  



174 

živočichů, určit 
vybrané druhy a 
zařadit je  

Ptáci 

Plazi 

Obojživelníci 

Ryby 

Paryby  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj  

Odvodí projevy 
chování živočichů, 
uvést jejich 
přizpůsobení danému 
prostředí  

Vybrané řády 

Etologie živočichů 

Ekologie živočichů  

Obratlovci  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Zváží zásady 
bezpečného chování 
při styku s živočichy  

První pomoc při styku  
s nebezpečnými 
živočichy  

Obratlovci  EVV  

ekosystémy, lidské 
aktivity a životní 
prostředí, vztah 
člověka k prostředí 

OSV  

osobnostní a morální 
rozvoj 

Navrhne a zváží péči 
o jednotlivé typy 
živočichů  

Domácí mazlíčci 

Domácí zvířata  

Obratlovci  EVV  

ekosystémy a vztah 
člověka k prostředí 

OSV 

osobnostní, sociální a 
morální rozvoj 

Uvede několik 
příkladů významu 
živočichů v krajině i 
pro člověka  

Etologie živočichů 

Ekologie živočichů  

Obratlovci  EVV  

ekosystémy, lidské 
aktivity a životní 
prostředí, vztah 
člověka k prostředí 

OSV  

osobnostní, sociální a 
morální rozvoj  

 

 

Ročník: 7. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK22 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

BIOLOGIE ROSTLIN, PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY  

Odvodí na základě 
pozorování vnitřní a 
vnější stavbu rostlin  

Stélka nižších rostlin 

Mechová rostlinka 

Kapraďorosty 

Přesličky  

Stavba rostlin  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Rozliší skupiny rostlin 
dle přírodních 
materiálů nebo dle 
obrázku a určit 
zástupce rostlin 
pomocí klíčů a atlasů  

Vybrané skupiny a 
řády rostlin  

Nižší rostliny 

Mechorosty 

Kapraďorosty 

Přesličky 

Nahosemenné 
rostliny 

Krytosemenné 
rostliny  

EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Navrhne a zváží péči 
o jednotlivé typy 
rostlin  

Pokojové r. 

Zahradní r. 

Masožravé r.  

Nižší rostliny 

Mechorosty 

Kapraďorosty 

Přesličky 

Nahosemenné 
rostliny 

Krytosemenné 
rostliny  

EVV  

ekosystémy, lidské 
aktivity a životní 
prostředí, vztah 
člověka k prostředí 

OSV  

osobnostní a morální 
rozvoj 

Uvede několik 
příkladů významu 
jednotlivých skupin 
rostlin  

Význam a využití 
rostlin  

Nižší rostliny 

Mechorosty 

Kapraďorosty 

Přesličky 

Nahosemenné 
rostliny 

Krytosemenné 
rostliny   

EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí, 
vztah člověka k 
prostředí 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  

Porovná vnější a 
vnitřní stavbu 
živočichů  

Povrch živočichů 

Přizpůsobení 
živočichů prostředí 

Orgánové soustavy  

Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)  

EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky pro život 

OSV 

                                                 
22 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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osobnostní rozvoj 

 

Objasní vztah mezi 
stavbou a funkcí 
orgánů  

Orgánové soustavy  Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)  

EVV 

základní podmínky 
pro život 

OSV  

osobnostní rozvoj 

Rozliší skupiny 
živočichů, určí 
vybrané druhy a 
zařadí je  

Vybrané řády  Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)  

EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV   

osobnostní rozvoj 

Odvodí projevy 
chování živočichů, 
uvede jejich 
přizpůsobení danému 
prostředí  

Vybrané řády 

Etologie živočichů 

Ekologie živočichů  

Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)  

EVV  

vztah člověka a 
prostředí 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Zváží zásady 
bezpečného chování 
při styku s živočichy  

První pomoc při styku 
s nebezpečnými 
živočichy  

Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)  

EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV  

sociální a morální 
rozvoj 

Navrhne a zváží péči 
o jednotlivé typy 
živočichů  

Domácí mazlíčci 

Domácí zvířata  

Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)   

EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV 

sociální a morální 
rozvoj 

Uvede několik 
příkladů významu 
živočichů v krajině i 
pro člověka  

Etologie živočichů 

Ekologie živočichů  

Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 
(Členovci)  

EVV  

vztah člověka a 
prostředí 

OSV  

sociální rozvoj 

Jmenuje a pozná v 
našich podmínkách 
významné vnější a 
vnitřní parazity 
člověka, zvířat, 

Vybrané řády 

Ekologie živočichů  

Jednobuněční 
živočichové – 
Mnohobuněční 
živočichové 

EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí 
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onemocnění člověka 
a prevence  

(Členovci)  OSV  

osobnostní a morální 
rozvoj 

Rozliší základní 
projevy života  

Projevy života  Projevy života  EVV  

základní podmínky 
života 

 

Orientuje se v 
přehledu vývoje 
organismů  

Vybrané skupiny a 
řády rostlin  

Systematická biologie  EVV  

ekosystémy 

 

Vysvětlí význam 
organel, pletiv tkání  

Rostlinná a živočišná 
buňka  

Buňka EVV  

základní podmínky 
pro život 

 

Třídí organismy a 
zařadí do říší a 
nižších 
taxonomických 
jednotek  

Vybrané skupiny a 
řády rostlin  

Systematická biologie  EVV  

kosystémy 

OSV  

sociální rozvoj 

Vysvětlí rozdíl mezi 
jednobuněčným a 
mnohobuněčným 
organismem  

Prvoci 

Žahavci  

Organismy  EVV  

ekosystémy 

 

Ovládá práci s 
mikroskopem a 
postup při tvorbě 
preparátu  

Mikroskop a tvorba 
suchého a mokrého 
preparátu  

Mikroskopování  EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV  

sociální rozvoj 

Dodržuje pravidla 
bezpečnosti práce a 
chování k živé i 
neživé přírodě  

Poznávání v přírodě 
či v muzeu atd  

Terénní práce  EVV  

Lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV 

morální rozvoj 

 

 

Ročník: 8. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK23 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

BIOLOGIE ČLOVĚKA, OBECNÁ BIOLOGIE, GENETIKA 

Určí polohu a objasní 
stavbu a funkci 
orgán.soustav, 
vysvětlí znaky, jejich 
poruchy a prevenci 
onemocnění  

Opěrná, pohybová, 
cévní, nervová, 
trávicí, vylučovací, 
pohlavní soustava, 
smysly  

Anatomie a fyziologie 
orgánových soustav  

EVV  

základní podmínky 
života 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Aplikuje 
předlékařskou první 
pomoc a jiná 
poškození těla  

Opěrná, pohybová, 
cévní soustava  

První pomoc  EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV  

sociální a morální 
rozvoj 

Uvede příklady virů a 
bakterií člověka, v 
přírodě, nemoci a 
prevence  

Viry a bakterie  Nejednodušší 
organismy  

EVV  

ekosystémy, lidské 
aktivity a životní 
prostředí 

OSV  

sociální rozvoj 

Vysvětlí podstatu 
pohlavního a 
nepohlavního 
rozmnožování a jeho 
význam z hlediska 
dědičnosti  

Pohlavní a 
nepohlavní 
rozmnožování, 
pohlavní nemoci, 
antikoncepce  

Rozmnožování  EVV  

základní podmínky 
pro život 

OSV  

sociální rozvoj 

Uvede příklady 
dědičnosti v 
prakt.životě a vliv 
prostředí na utváření 
organismů  

Genotyp, fenotyp, 
hybridizace  

Genetika  EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí, 
vztah člověka a 
prostředí 

OSV  

sociální a morální 
rozvoj 

Objasní vznik a vývin 
jedince od početí po 
stáří  

Oplození, 

Gravidita, 

Porod, 

Šestinedělí, 

Ontogeneze člověka  EVV  

základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a životní prostředí 

OSV  

                                                 
23 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Kojenec, batole, 
předškolák, mladší a 
starší šk.věk, 
dospělost, stáří  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

Orientuje se v 
základních stupních 
fylogeneze člověka  

Vývojové stupně 
člověka od 
Australopiteka po 
Homosapiens  

Fylogeneze člověka  EVV  

základní podmínky 
života 

OSV  

sociální rozvoj 

Navrhne zdravý 
životní styl  

Energetická hodnota 
potravin, 

vztah k vykonané 
práci  

Životní styl  EVV 

lidské aktivity a 
životní prostředívztah 
člověka k prostředí 

OSV  

osobnostní, sociální a 
morální rozvoj 

Výchova k myšlení  v 
EGS 

Jsme Evropané - 

obohacuje pohledy 
žáka na sebe sama z 
hlediska otevřených 
životních perspektiv 
rozšířených o 
možnosti volby v 
evropské a 
mezinárodní dimenzi 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK24 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Objasní vliv sfér 
Země na vznik a 
trvání života  

Vznik, vývoj a stavba 
Země  

Země  EVV  

ekosystémy 

základní podmínky 
života 

OSV  

morální rozvoj 

Rozpozná nerosty, 
aplikovat fyzikální a 

Vlastnosti nerostů  Mineralogie  EVV  

základní podmínky 

                                                 
24 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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chemické vlastnosti 
při jejich určení a 
využití  

života 

 

Rozliší horniny a 
vysvětlit procesy jak 
vznikají a dedukovat 
jejich využití  

Výlevné, vyvřelé, 
přeměněné, usazené 
horniny  

Petrologie   EVV  

základní podmínky 
života 

 

Rozliší geologická 
období a typické 
skupiny 
prehistorických 
organismů  

Prekambrium 

prvohory, druhohory, 
třetihory, čtvrtohory  

Paleontologie  EVV  

základní podmínky 
života 

 

 

Uvede na základě 
pozorování význam 
vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj 
života na Zemi  

Činnost vody, 
větru,slunce, 
působení zemské tíže  

Vnější geologické 
děje  

EVV  

ekosystémy a 
základní podmínky 
pro života 

OSV  

osobnostní, sociální a 
morální rozvoj 

Porovná názory na 
vznik života na Zemi  

Jak začal život  Paleontologie  EVV  

základní podmínky 
života 

OSV  

osobnostní rozvoj 

Na mapě ČR ukáže 
geograficko-
geologické jednotky   

Český masiv 

Západní Karpaty  

Geologie ČR  EVV  

vztah člověka a 
prostředí 

OSV  

sociální rozvoj 

VMEGS  

Objevujeme Evropu 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

Jmenuje faktory 
ovlivňující výskyt 
organismů v určitém 
prostředí  

Podmínky života   Ekologie   EVV 

ekosystémy, základní 
podmínky života 

 

Zdůvodní odlišnost 
organismů v 
jednotlivých 

Ekosystémy  Ekologie  EVV  

ekosystémy, základní 
pomínky pro život 
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ekosystémech  OSV  

sociální rozvoj 

Popíše a vysvětlí stav 
a problémy životního 
prostředí na 
regionální úrovni  

Stav životního 
prostředí regionu 
Frýdek - Místek  

Ekologie  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
životní prostředí, 
vztah člověka k 
prostřdí 

OSV  

osobnostní a sociální 
rozvoj 

VMEGS  

Jsme Evropané 

Rozliší příklady 
systematiky 
organismů – 
populace, 
společenstvo, 
ekosystémy  

Živé složky ŽP  Ekologie  EVV  

ekosystémy, základní 
podmínky života 

OSV  

sociální rozvoj 

Vysvětlí podstatu 
potravinářských 
řetězců  

Producenti 

Konzumenti 

Reducenti 

Koloběh látek  

Ekologie  EVV  

lidské aktivity a 
životní prostředí 

OSV  

morální rozvoj a 
sociální rozvoj 

 

 5.12  Předmět Zeměpis 

 

Charakteristika Z 2. stupeň 

 

Předmět Zeměpis je součástí oblasti Člověk příroda.   

Předmět má v šestém až osmém ročníku 2 hodinovou dotaci a v devátém ročníku 1 
hodinovou dotaci. 

Předmět zeměpis umožňuje žákovi: 

• pochopit, proč je geografické vzdělání pro život důležité, kde všude se uplatní, 

• dozvědět se o vesmíru a jeho součásti planetě Zemi,  

• porozumět jevům v přírodě,  

• poznat přírodu různých oblastí a to, jak zde lidé hospodaří, jak a kde lidé žijí a jak se 
liší,  
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• pochopit vzájemné vazby mezi přírodou a životem lidí, 

• pochopit zásady ochrany a využívání krajiny a naučit se je respektovat, využívání 
přírodních zdrojů, 

• posoudit rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí a zaujmout k    
problematice své stanovisko, prezentovat vlastní názor na ekologické problémy 
světa,  

• charakterizovat jednotlivé světadíly podle přírodních a socioekonomických podmínek, 
uvědomit si rozdílnost úrovně regionů a zemí světa, pochopit příčiny chudoby a 
zhodnotit míru pomoci 

• porozumět více životu odlišných národů a kultur, jakou roli hraje filozofie a 
náboženství, pochopit příčiny a důsledky prolínání světových kultur, 

• pochopit příčiny i důsledky propojování světa, naučit se rozlišovat jeho pozitiva a 
negativa, 

• pochopit význam sjednocování Evropy, zhodnotit zapojení Česka do světového a 
evropského dění, 

• naučit se využívat získané dovednosti a poznatky při zkoumání oblasti, ve které žije, 

• diskutovat o aktuálním dění ve světě,  

• uvědomit si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, 

• orientovat se v různých mapách, 

• zhodnotit, porovnat a dát do souvislostí informace z různých zdrojů, na základě 
informací z grafů, tabulek a statistických dat vyvozovat obecné závěry. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Učitelé zeměpisu používají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• zadává vhodné příklady a úlohy z běžného života a tím motivuje žáky k využívání 
poznatků a dovedností v praxi a vede k pochopení vlivu lidské činnosti na planetu 
Zemi, důsledků lidské činnosti pro život na Zemi; 

• vede žáky k aktivnímu a samostatnému vyhledávní aktuálních informací a zapojovat 
je ve výuce; 

• při práci s mapou (atlasem, glóbusem, buzolou, kompasem) vede žáky k 
samostatnému vyhledávání, třídění, porovnávání, propojování informací a nalézání 
souvislostí mezi získanými daty; 

• využívá názorné pomůcky; modeluje situace, které rozvíjí představivost žáků; 

• používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, 
simulacím, výpočtům i znázorňování. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
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• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej, využili svých předešlých zkušeností a svá řešení zaznamenali a 
ověřili, popř. hledali nová řešení; 

• vede žáky k aktivnímu ohodnocení své práce a k tomu, aby se poučili z vlastních 
chyb. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• používá geografickou terminologii; 

• zapojuje žáky do aktivní komunikace při spolupráci; 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky 
prezentovali ostatním své výsledky a postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, 
proč daný postup zvolili. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 
znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

• organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou úlohu žáci rychle vyřeší, 
nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi; 

• vytváří podnětné situace, při kterých žáci prosazují a obhajují svůj názor, aktivně 
argumentují; 

• vede žáky k tomu, aby respektovali názory druhých, popř. se od nich poučili. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o zeměpis a 
snahu zlepšovat své výsledky; 

• seznamuje žáky s chováním, které vede k ochraně přírody, ke kvalitnímu životnímu 
prostředí a trvale udržitelnému rozvoji; 

• zadává vhodné příklady z krizových situací (povodně, pohyb v neznámém prostředí, 
zemětřesení, atd.) a uvádí, jak se v nich chovat . 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k 
tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.  

 

 

Ročník: 6. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Zhodnotí postavení 
Země ve vesmíru  
a srovnává podstatné 
vlastnosti Země  
s ostatními tělesy 
sluneční soustavy. 

Prokáže na konkrétních 
příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí 
důsledky pohybů Země 
na život lidí  
a organismů. 

Země jako vesmírné těleso 
– tvar, velikost a pohyby 
Země, střídání dne a noci, 
střídání ročních období, 
světový čas, časová 
pásma, pásmový čas, 
datová hranice, smluvený 
čas 

Slunce a vesmír, 
planeta Země 

 

Rozlišuje a porovnává 
složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou 
souvislost 
a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a 
klasifikuje tvary 
zemského povrchu. 

Porovná působení 
vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře 
a jejich vliv 
na přírodu a na lidskou 
společnost.  

Krajinná sféra – přírodní 
sféra, společenská  
a hospodářská sféra, 
složky a prvky přírodní 
sféry 

Systém přírodní sféry  
na planetární úrovni – 
geografické pásy, 
geografická (šířková) 
pásma, výškové stupně 

Systém přírodní sféry  
na regionální úrovni – 
přírodní oblasti 

Jak žijí lidé na Zemi 

Přírodní složky a 
oblasti Země 

ENV – základní 
podmínky života 
(voda, ovzduší, 
půda, biodiverzita, 
energie, přírodní 
zdroje), lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí, vztah 
člověka k 
prostředí 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Používá 
s porozuměním základní 
geografickou, 
topografickou 
a kartografickou 
terminologii. 

Přiměřeně hodnotí 
geografické objekty, jevy 
a procesy  
v krajinné sféře, jejich 
určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, 
jejich vzájemnou 
souvislost  
a podmíněnost, 
rozeznává hranice 
(bariéry) mezi 
podstatnými 
prostorovými složkami v 

Komunikační geografický  
a kartografický jazyk – 
vybrané obecně používané 
geografické, topografické  
a kartografické pojmy; 
základní topografické 
útvary: důležité body, 
výrazné liniové (čárové) 
útvary, plošné útvary  
a jejich kombinace: sítě, 
povrchy, ohniska – uzly; 
hlavní kartografické 
produkty: plán, mapa; jazyk 
mapy: symboly, smluvené 
značky, vysvětlivky 

Geografická kartografie  
a topografie – glóbus, 
měřítko glóbusu, 
zeměpisná síť, poledníky a 

Znázornění 
Země, mapy  
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krajině. 

Vytváří a využívá osobní 
myšlenková (mentální) 
schémata  
a myšlenkové (mentální) 
mapy  
pro orientaci  
v konkrétních regionech, 
pro prostorové vnímání  
a hodnocení míst, 
objektů, jevů  
a procesů v nich, pro 
vytváření postojů  
k okolnímu světu.  

rovnoběžky, zeměpisné 
souřadnice, určování 
zeměpisné polohy  
v zeměpisné síti; měřítko  
a obsah plánů a map, 
orientace plánů a map 
vzhledem ke světovým 
stranám; praktická cvičení 
a aplikace s dostupnými 
kartografickými produkty  
v tištěné i elektronické 
podobě 

Organizuje a přiměřeně 
hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z 
dostupných 
kartografických produktů 
a elaborátů, 
z grafů, diagramů, 
statistických a dalších 
informačních zdrojů. 

Základní informační 
geografická média  
a zdroje dat 

Statistická data a jejich 
grafické vyjádření 

Tabulky, grafy, diagramy 

Geografické 
informace, zdroje 
dat 

MEV – čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Porovnává různé krajiny 
jako součást pevninské 
části krajinné sféry, 
rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické 
znaky a funkce krajin. 

Uvádí konkrétní příklady 
přírodních  
a kulturních krajinných 
složek a prvků, 
prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů 
(biomů). 

Krajina – přírodní  
a společenské prostředí, 
typy krajin 

Krajina ENV – 
ekosystémy 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

Ovládá základy 
praktické topografie  
a orientace v terénu. 

Aplikuje v terénu 
praktické postupy  
při pozorování, 
zobrazování  
a hodnocení krajiny. 

Uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a 
pobytu   

Cvičení a pozorování  
v terénu místní krajiny, 
geografické exkurze – 
orientační body, jevy, 
pomůcky a přístroje; 
stanoviště, určování 
hlavních a vedlejších 
světových stran, pohyb 
podle mapy a azimutu, 
odhad vzdáleností a výšek 
objektů v terénu; 
jednoduché panoramatické 

Praxe a aplikace, 
pobyt ve volné 
přírodě 
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v krajině, uplatňuje  
v modelových situacích 
zásady bezpečného 
chování a jednání  
při mimořádných 
událostech. 

 

náčrtky krajiny, situační 
plány, schematické náčrtky 
pochodové osy, hodnocení 
přírodních jevů a ukazatelů 

Ochrana člověka při 
ohrožení zdraví a života – 
živelní pohromy; opatření, 
chování  
a jednání při nebezpečí 
živelních pohrom  
v modelových situacích 

 

 

Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

REGIONY SVĚTA 

Rozlišuje zásadní 
přírodní  
a společenské 
atributy jako kritéria 
pro vymezení, 
ohraničení  
a lokalizaci regionů 
světa. 

Lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa 
podle zvolených 
kritérií, srovnává 
jejich postavení, 
rozvojová jádra a 
periferní zóny. 

Porovnává  
a přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, politické  
a hospodářské 
poměry, zvláštnosti  
a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných 
makroregionů světa a 
vybraných 
(modelových) států. 

Zvažuje, jaké změny 

Světadíly, oceány, 
makroregiony světa – 
určující  
a porovnávací 
kritéria; jejich 
přiměřená 
charakteristika  
z hlediska  
přírodních a 
socioekonomických 
poměrů s důrazem na 
vazby  
a souvislosti (přírodní 
oblasti, podnebné 
oblasti, sídelní 
oblasti, jazykové 
oblasti, náboženské 
oblasti, kulturní 
oblasti) 

Afrika 

Amerika 

Antarktida 

Austrálie a Oceánie 

Asie 

Atlantský, Tichý, 
Indický a Severní 
ledový oceán 

Modelové regiony 
světa – vybrané 

Regionální geografie 
světa 

MUV – kulturní 
diference, etnický 
původ, multikulturalita 

VMEG – objevujeme 
svět, svět nás zajímá 

ENV – ekosystémy, 
základní podmínky 
života, lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah 
člověka k prostředí 

VDO – principy 
demokracie 
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ve vybraných 
regionech světa 
nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je 
příčinou zásadních 
změn v nich. 

modelové přírodní, 
společenské, 
politické, 
hospodářské  
a environmentální 
problémy, možnosti 
jejich řešení  

 

 

Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

EVROPA 

Rozlišuje zásadní 
přírodní a společenské 
atributy jako kritéria  
pro vymezení, 
ohraničení  
a lokalizaci 
regionu.Lokalizuje  
na mapě světadíl, 
makroregiony Evropy 
podle zvolených kritérií, 
srovnává jejich 
postavení. 

Porovnává  
a přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, politické  
a hospodářské poměry, 
zvláštnosti  
a podobnosti, potenciál 
a bariéry jednotlivých 
vybraných 
makroregionů  
a vybraných 
(modelových) států. 

Zvažuje, jaké změny  
ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je 
příčinou zásadních 
změn v nich. 

Evropa 

Makroregiony Evropy – 
určující  
a porovnávací kritéria; 
jejich přiměřená 
charakteristika  
z hlediska  
přírodních a 
socioekonomických 
poměrů s důrazem na 
vazby  
a souvislosti (přírodní 
oblasti, podnebné oblasti, 
sídelní oblasti, jazykové 
oblasti, náboženské 
oblasti, kulturní oblasti) 

Modelové regiony Evropy – 
vybrané modelové přírodní, 
společenské, politické, 
hospodářské  
a environmentální 
problémy, možnosti jejich 
řešení 

Evropská unie 

Regionální 
geografie světa 

 

 

MUV – kulturní 
diference, etnický 
původ, 
multikulturalita, 
princip sociálního 
smíru a solidarity 

VMEG – 
objevujeme 
Evropu, Evropa 
nás zajímá, jsme 
Evropané 

ENV – 
ekosystémy, 
základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí, vztah 
člověka k 
prostředí 

VDO – principy 
demokracie 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Hodnotí a porovnává na 
přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, 

Česká republika – 
zeměpisná poloha, 
rozloha, členitost, přírodní 

Česká republika 
v Evropě  

VMEG – naše 
vlast 
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přírodní zdroje, lidský  
a hospodářský potenciál 
České republiky  
v evropském  
a světovém kontextu. 

Uvádí příklady účasti  
a působnosti České 
republiky ve světových 
mezinárodních  
a nadnárodních 
institucích, organizacích  
a integracích států.  

poměry a zdroje; 
obyvatelstvo: základní 
geografické, demografické 
a hospodářské 
charakteristiky, sídelní 
poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, 
sektorová a odvětvová 
struktura hospodářství; 
transformační 
společenské, politické  
a hospodářské procesy  
a jejich územní projevy  
a dopady; hospodářské  
a politické postavení České 
republiky v Evropě a ve 
světě, zapojení  
do mezinárodní dělby 
práce a obchodu 

a ve světě MUV – princip 
sociálního smíru a 
solidarity, kulturní 
diferenciace, 
lidské vztahy 

NV – ekosystémy, 
základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí, vztah 
člověka k 
prostředí 

VDO – principy 
demokracie 

Lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní 
jádrové a periferní 
oblasti z hlediska 
osídlení  
a hospodářských aktivit. 

Vymezí a lokalizuje 
místní oblast (region) 
podle bydliště nebo 
školy. 

Hodnotí na přiměřené 
úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní 
poměry místního 
regionu, možnosti 
dalšího rozvoje, 
přiměřeně analyzuje 
vazby místního regionu 
k vyšším územním 
celkům. 

Regiony České republiky – 
územní jednotky státní 
správy a samosprávy, 
krajské členění, kraj 
místního regionu, 
přeshraniční spolupráce se 
sousedními státy  
v euroregionech  

Místní region – zeměpisná 
poloha, kritéria  
pro vymezení místního 
regionu, vztahy k okolním 
regionům, základní přírodní  
a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem 
na specifika regionu 
důležitá pro jeho další 
rozvoj (potenciál x bariéry) 

Regiony Česka, 
místní region 

 

 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

Posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou 

Obyvatelstvo světa – 
základní kvantitativní  

Svět MUV – kulturní 
diference, 
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organizaci světové 
populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a 
dynamiku růstu  
a pohybů, zhodnotí  
na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního 
světa. 

Posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisí  
s funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné 
základní geografické 
znaky sídel. 

Zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky  
a funkce světového 
hospodářství, lokalizuje 
na mapách hlavní 
světové surovinové  
a energetické zdroje. 

Porovnává předpoklady 
a hlavní faktory  
pro územní rozmístění 
hospodářských aktivit. 

Porovnává státy světa  
a zájmové integrace 
států světa na základě 
podobných a odlišných 
znaků. 

Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální 
geopolitické změny  
a politické problémy  
v konkrétních světových 
regionech 

a kvalitativní geografické, 
demografické hospodářské 
a kulturní charakteristiky. 

Globalizační společenské, 
politické a hospodářské 
procesy – aktuální 
společenské, sídelní, 
politické a hospodářské 
poměry současného světa, 
sídelní systémy, 
urbanizace, 
suburbanizace. 

Světové hospodářství – 
sektorová a odvětvová 
struktura, územní dělba 
práce, ukazatelé 
hospodářského rozvoje  
a životní úrovně. 

Regionální společenské, 
politické a hospodářské 
útvary – porovnávací 
kritéria: národní  
a mnohonárodnostní státy, 
části států, správní oblasti, 
kraje, města, aglomerace; 
hlavní a periferní 
hospodářské oblasti světa; 
politická, bezpečnostní  
a hospodářská seskupení 
(integrace) států; 
geopolitické procesy, hlavní 
světová konfliktní ohniska. 

Globalizace 

multikulturalita 

VMEG – 
objevujeme svět 

VDO – občanská 
společnost a stát, 
principy 
demokracie 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Uvádí na vybraných 
příkladech závažné 
důsledky a rizika 
přírodních a 
společenských vlivů na 
životní prostředí.  

Vztah příroda a společnost 
– trvale udržitelný život a 
rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické 
a environmentální 
problémy lidstva 

Životní prostředí  ENV – 
ekosystémy, 
základní 
podmínky života, 
lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí, vztah 
člověka k 
prostředí 
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 5.13  Dějepis 
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Charakteristika D 2. stupeň 

 
Škola považuje předmět Dějepis za významný nástroj poznávání světa  
a jeho historického vývoje. Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání 
člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince  
a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické 
zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem 
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen 
především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských 
jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 
rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe 
proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není 
jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, 
jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné 
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování 
dějin regionu i dějin místních. Obor vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého 
života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru 
Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a 
příroda. Rozsah hodin v jednotlivých ročnících je odvozen od rozsahu učiva v daných 
tematických celcích.  

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty 
života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje 
žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají 
do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na 
utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému 
civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná 
demokratická Evropa budována.  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• volí zajímavá témata pro zpracování referátů a tím motivuje žáky 
k vyhledávání, třídění a využívání informací z různých zdrojů, a to jak 
z ústních sdělení, tak z tištěných textů, encyklopedií i z elektronických 
médií, 

• podněcuje zájem žáků o historii a o získávání poznatků, motivuje je 
k účasti v dějepisných soutěžích; motivuje je k tomu, aby se podíleli na 
organizaci soutěží ve škole, 

• zadáváním vhodných úkolů rozvíjí tvořivé schopnosti žáků a motivuje 
je k vlastní tematické tvorbě. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• zadáváním vhodných úloh na řešení stylizačních problémů a práci s 
informacemi vede žáky k samostatné práci s odbornou literaturou a 
dalšími informačními zdroji, 

• zadáváním úkolů souvisejících s realizací etnografické exkurze vede 
žáky k tomu, aby z různých variant volili řešení efektivní. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• zařazuje do výuky tematicky vymezené diskuse, v nichž mají žáci 
možnost uplatnit vlastní názory, vhodně argumentovat, korigovat svá 
stanoviska  
a vhodně reagovat na názory jiných, 

• zapojuje žáky do spolupráce realizačními týmy školních médií a tím je 
motivuje k tomu, aby se tvorbou příspěvků pro tato média aktivně 
zapojili do života školy.  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel:  

• zapojuje žáky do tvorby pravidel pro skupinovou práci a diskuse 
(včetně diskusí virtuálních) a vede je k respektování a dodržování 
přijatých pravidel, 

• pravidelným zařazováním různě náročných dějepisných cvičení do 
výuky vede žáky k získávání potřebné sebedůvěry pro vystupování na 
veřejnosti. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 
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• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů přibližuje žákům 
význam historie a kulturního dědictví národa, 

• výběrem vhodných témat motivuje žáky k tvorbě příspěvků pro místní 
média, jimiž by se aktivně zapojovali do života obce. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zadáváním vhodných témat dějepisných úkolů vede žáky k úvahám  
o provázanosti historického kontextu se současným společenským, 
kulturním  
a profesním vývojem, 

• zařazuje do výuky úkoly na procvičování dějepisných poznatků 
(referáty, prezentace, projekty – i v elektronické podobě).  

 

 

Ročník:6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 
Začíná se orientovat 
v dějinných epochách 
a společenských 
systémech. 

Postupně poznává 
minulost, vývoje lidské 
společnosti. 

Rozlišuje hmotné a 
písemné prameny. 

Začíná chápat pojem 
historický čas. 

 

Časová přímka 

Úvod do dějepisu 

Vývoj kalendáře 

 

 

 

 

Úvod do studia 
dějepisu 

OSV  

člověk – činitel 

MUV  

odlišnosti kultury 

 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 
Seznamuje se 
s různými výklady 
vzniku života na zemi. 

Rozvíjí vědecký výklad 
vzniku světa a života 
na zemi na základě 
svých znalostí. 

Prokazuje vědomosti 
v rámci vývoje člověka. 

Porovnává hlavní 
lidské rasy a jejich 
jazyky. 

Porovnává předchůdce 

 

 

Antropogeneze - 
člověk – zručný, 
vzpřímený, rozumný, 
dnešního typu 

 

 

Pravěk 

Období přisvojovacího 
hospodářství 

Období výrobního 
hospodářství 

 

OSV  

člověk – činitel 

VMEGS 

národní identita 

MUV  

odlišnosti kultury 

EVV 

Člověk a životní 
prostředí 
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člověka dnešního typu. 

Řeší vliv prostředí na 
vývoj člověka. 

MEV 

 televize 

VDO 

občanství 
Srovnává jednotlivá 
vývojová období 
pravěku – 
charakterizuje paleolit, 
neolit a období kovů. 

Vyhledává na mapách 
významná 
archeologická naleziště 
u nás a v Evropě. 

Analyzuje úroveň 
nástrojů a předchůdců 
člověka. 

Poznává konkrétní 
doklady pravěkého 
umění. 

Seznamuje se 
s pravěkými dějinami 
regionu. 

Periodizace pravěku 

Vznik a vývoj 
zemědělství, řemesel a 
obchodu v pravěku 

Vývoj společnosti, 
náboženství, umění v 
pravěku 

Pravěká naleziště v ČR 
a ve světě 

Keltové 

Opakování a shrnutí 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 
Prokazuje znalosti o 
státech starověkého 
východu. 

Dokládá kulturní 
úroveň starověkých 
států. 

Porovnává vliv 
přírodních poměrů na 
vývoj starověkých 
států. 

Uvádí obecné znaky a 
zvláštnosti vývoje 
těchto států. 

Objasňuje přínos 
starověkých států pro 
světovou civilizaci. 

Dokladuje a porovnává 
hospodářství, 
společenský systém, 
vědu a umění 
starověkých států. 

Uvádí příklady 
z historie jednotlivých 
starověkých států. 

 

Časová přímka 

Nejstarší 
staroorientální státy 

Starověká 
Mezopotámie 

Kultura států 
v Mezopotámii 

Egypt 

Kultura Egypta 

Starověká Indie 

Starověká Čína, čínské 
vynálezy 

Opakování a shrnutí  

Starověk 

 

 

OSV 

člověk – činitel 

VMEGS 

národní identita 

MUV 

odlišnost kultury 

EVV 

člověk a životní 
prostředí 

MEV 

televize 

VDO 

občanství 

Na příkladech Období antiky Starověké Řecko OSV  
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dokladuje nestarší 
období řeckých dějin. 

Zdůvodňuje rozvoj 
námořního obchodu a 
kolonizace. 

Uvádí příklady spojení 
s okolním světem. 

Poznává doklady 
mykénské kultury. 

Dokladuje významné 
osobnosti 
společenského života 
Řeků. 

Popisuje a hodnotí boj 
Řeků za svobodu. 

Vyjadřuje se a dokládá 
údaje k říši Alexandra 
Makedonského. 

Uvědomuje si vlastní a 
občanskou identitu, učí 
se respektovat identitu 
druhých. 

Poznává podstatu 
společenského 
uspořádání 
starověkého Řecka. 

Seznamuje se 
s projevy 
náboženských 
představ. 

Seznamuje se a 
získává přehled o 
nejvýznamnějších 
řeckých památkách. 

Dokladuje a učí se 
chápat antickou 
demokracii. 

Získává představu o 
jednání významných 
osobností a 
společenských skupin 
starověkého Řecka. 

Zjišťuje rozdílnost 
vývoje v určitých 
částech Evropy. 

Uvědomuje si přínos 
řecké a helenistické 
kultury pro rozvoj 

Řecké kmeny 

Mínojská Kréta 

Mykénské období 

Doba homérská 

Velká řecká kolonizace 

Řecké městské státy 

Atény  – vznik 
demokracie 

Sparta 

Boj Řeků za svobodu 

Atény za Perikla 

Řecká vzdělanost 

Řecké umění 

Peloponéská válka 

Říše Alexandra 
Makedonského 

Opakování a shrnutí 

 

 

Antika 

 

člověk – činitel 

VMEGS 

národní identita 

MUV  

odlišnosti kultury 

EVV 

Člověk a životní 
prostředí 

MEV 

 televize 

VDO 

Občanství 
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evropské civilizace. 

Seznamuje se 
s přírodními 
podmínkami a 
osídlením Apeninského 
poloostrova. 

Poznává nejstarší 
období římských dějin 
na základě bájí, 
pověstí a vědeckých 
poznatků. 

Dokládá boj o  
ovládnutí Apeninského 
poloostrova a celého 
Středomoří. 

Hodnotí Řím v období 
království, republiky a 
císařství. 

Seznamuje se 
s formami státní moci. 

Poznává vznik a 
podstatu křesťanství. 

Dokladuje za pomocí 
map územní rozsah 
římské říše. 

Porovnává barbarský a 
antický svět. 

Vyjadřuje se ke krizi 
římské říše. 

Vytváří vědomosti o 
římské kultuře. 

Poznává přínos 
starověkého Říma pro 
rozvoj evropské 
civilizace. 

Pokračuje v poznávání 
naší země ve 
starověku. 

Vyjadřuje se 
k hospodářství 
starověkých států. 

časová tabulka 

Počátky římského státu 

Řím v době královské 

Římská republika 

Spartakovo povstání 

Občanské války 

Konec římské republiky 

Římské císařství 

Krize římského 
císařství 

Křesťanství 

Evropa v době římské 

Zánik Západní říše 
římské 

Římská vzdělanost a 
věda 

Římské umění 

Opakování a shrnutí 

 

 

 

 

Starověký Řím 

 

OSV  

člověk – činitel 

VMEGS 

národní identita 

MUV  

odlišnosti kultury 

EVV 

Člověk a životní 
prostředí 

MEV 

 televize 

VDO 

Občanství 
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Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

Srovnává starověkou 
společnost s feudální 
společností. 

Popisuje osídlení 
Evropy po rozpadu 
Západní říše římské. 

Hodnotí a 
charakterizuje způsob 
života barbarských 
kmenů. 

Seznamuje se 
s prvními státními celky 
v Evropě. 

Vytváří si přehled o 
významných 
evropských státech. 

Dokladuje pokusy o 
podmanění evropské 
civilizace. 

Hodnotí příchod 
Slovanů a jejich 
společenský systém. 

Charakterizuje první 
státní útvary na našem 
území. 

Dokladuje významná 
období vývoje českého 
státu. 

Hodnotí složení 
středověké 
společnosti. 

Seznamuje se 
s vývojem 
v jednotlivých částech 
Evropy. 

Poznává úlohu 
náboženství ve 
středověké 
společnosti. 

Vzájemně srovnává 
vznik, vývoj a charakter 
středověkých států. 

Vyjadřuje se a 

Osídlení Evropy po 
zániku Západní říše 
římské, barbarizace a 
romanizace 
západoevropského 
území 

Přijímání křesťanství a 
jeho šíření do Evropy 

Říše byzantská 

Říše franská 

Pokusy o podmanění 
evropské civilizace 
(Arabové, Normané) 

Slovanské kmeny; 
Sámova říše; 
Velkomoravská říše 

Počátky a rozvoj 
českého státu za 
prvních Přemyslovců 

Významné evropské 
státy – Svatá říše 
římská, počátky Anglie 
a Francie, polský stát, 
Kyjevská Rus  

Křížové výpravy 

Románská kultura 
v našich zemích a 
v Evropě 

Opakování a shrnutí 

 

Středověk 5.-12. století 
(raný) 

 

OSV 

Náboženství 

VMEGS 

Státy a jejich vzájemné 
vztahy 

MUV  

Kulturní směry, kulturní 
odlišnosti 

EVV  

Přírodní podmínky 

MEV 

Sdělovací prostředky  

VDO 

Společenské systémy 
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porovnává úroveň 
románské, gotické a 
renesanční kultury. 

Seznamuje se 
s významnými 
osobnostmi českých a 
evropských dějin. 

 

Podává charakteristiku 
hospodářství, 
středověké společnosti 
a způsobu života vrstev 
feudální společnosti. 

Objasňuje postavení a 
úlohu církve ve 
středověku. 

Popisuje hlavní 
vybrané události ve 
vývoji evropských 
států. 

Seznamuje se s úlohou 
vědy a umění ve 
středověké 
společnosti. 

Poznává významné 
kulturní památky 
v Evropě, v našich 
zemích a v regionu. 

Seznamuje se 
s významnými 
osobnostmi českých a 
evropských dějin. 

Poznává dějiny regionu 
ve středověku. 

Systém feudální 
společnosti 

Změny v zemědělství v 
11./12. století 

Rozvoj řemesel a 
obchodu  

Struktura středověké 
společnosti a způsob 
života jednotlivých 
vrstev 

Český stát za 
posledních 
Přemyslovců a 
Lucemburků 

Hospodářský a kulturní 
vývoj za    Karla IV. 

Gotická kultura 
v našich zemích a 
v Evropě 

Husitství 

Vývoj v Evropě: 

Stoletá válka 

Turecké výboje 

Vymanění Ruska 
z tatarské nadvlády 

Vyhnání Arabů 
z Pyrenejského 
poloostrova 

Vznik španělského 
království 

Počátky expanze 
Španělů a Portugalců 
do zámoří 

Český stát v období 
poděbradském a 
jagellonském 

Humanismus a 
renesance v našich 

Středověk 13.-15. 
století (vrcholný) 

OSV 

Náboženství 

VMEGS 

Státy, vztahy 

MUV  

Kulturní směry, kulturní 
odlišnosti 

EVV  

Přírodní podmínky 

MEV 

Sdělovací prostředky  

VDO 

Společenské systémy 
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zemích a v Evropě 

Opakování a shrnutí 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 
Zvyšuje další úroveň 
znalostí na základě 
porovnávání úrovně 
románské, gotické a 
renesanční kultury. 

Seznamuje se 
s významnými 
osobnostmi českých a 
evropských dějin. 

Popisuje a vysvětluje 
hlavní objevné cesty 
(význam). 

Objasňuje 
hospodářské, 
společenské a kulturní 
změny v Evropě 
v období pozdního 
středověku . 

Charakterizuje 
postavení českého 
státu v habsburské 
monarchii. 

Porovnává vývoj 
v jednotlivých částech 
Evropy v období 
pozdního středověku. 

Seznamuje se se 
vznikem koloniálního 
panství evropských 
států. 

Objevné cesty Španělů 
a Portugalců 

Dopad zámořských 
objevů na vývoj států v 
západní Evropě 

Vzestup Španělska 

Boj Nizozemí za 
nezávislost 

Náboženská reformace 

Vznik absolutistických 
monarchií (Anglie, 
Francie) 

Svatá říše římská 

Nástup Habsburků na 
český trůn 

Boj českých stavů proti 
Habsburkům 

30-letá válka 

Počátky kapitalismu 
v Anglii 

Vznik manufakturní 
výroby 

Shrnutí a opakování 

Pozdní středověk 

Počátky novověku 

 

OSV 

Náboženství 

VMEGS 

Státy, vztahy 

MUV  

Kulturní směry, kulturní 
odlišnosti 

EVV  

Přírodní podmínky 

MEV 

Sdělovací prostředky  

VDO 

Společenské systémy 

 

 

Ročník: 8.  
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ CELEK PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

Rozpozná základní 
znaky jednotlivých 
kulturních stylů a 
uvede jejich 
představitele a příklady 
významných kulturních 
památek. 

Vysvětlí podstatné 
ekonomické, sociální, 
politické a kulturní 
změny ve vybraných 
zemích a u nás, které 
charakterizují 
modernizaci 
společnosti. 

Objasní souvislost 
mezi událostmi 
francouzské revoluce a 
napoleonských válek 
na jedné straně a 
rozbitím starých 
společenských struktur 
v Evropě na straně 
druhé. 

Porovná jednotlivé fáze 
utváření novodobého 
českého národa v 
souvislosti s národními 
hnutími vybraných 
evropských národů. 

Charakterizuje 
emancipační úsilí 
významných sociálních 
skupin. Uvede 
požadavky 
formulované 
ve vybraných 
evropských revolucích. 

Na vybraných 
příkladech demonstruje 
základní politické 
proudy. 

Vysvětlí rozdílné tempo 
modernizace a 
prohloubení 
nerovnoměrnosti 
vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa 

Období baroka a 
osvícenství. 

Velká francouzská 
revoluce a 
napoleonské období, 
jejich vliv na Evropu 
a svět; vznik USA. 

Industrializace a její 
důsledky pro 
společnost; sociální 
otázka.  

Národní hnutí 
velkých a malých 
národů; utváření 
novodobého 
českého národa. 

Revoluce 19. století 
jako prostředek 
řešení politických, 
sociálních a 
národnostních 
problémů. 

Politické proudy 
(konzervativismus, 
liberalismus, 
demokratismus, 
socialismus), ústava, 
politické strany, 
občanská práva. 

Kulturní 
rozrůzněnost doby. 

Konflikty mezi 
velmocemi, 
kolonialismus. 

 

Raný – Vrcholný novověk 

(17. – 19. století) 

OSV 

Historický vývoj v rámci 
Evropy 

MUV  

Kulturní směry, kulturní 
odlišnosti 

EVV  

Přírodní podmínky  

VDO 

Společenské systémy 
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včetně důsledků, ke 
kterým tato 
nerovnoměrnost vedla. 
Charakterizuje 
soupeření mezi 
velmocemi a vymezí 
význam kolonií. 

 
Ročník: 9. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

MODERNÍ DOBA 

Na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve světových 
válkách a jeho 
důsledky. 

Rozpozná klady a 
nedostatky 
demokratických 
systémů. 

Charakterizuje 
jednotlivé totalitní 
systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších 
ekonomických 
a politických 
souvislostech a 
důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 
vypjatého 
nacionalismu. 

Na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost 
z hlediska lidských 
práv. 

Zhodnotí postavení 
Československa 
v evropských 
souvislostech a jeho 
vnitřní sociální, 
politické, hospodářské 
a kulturní prostředí. 

První světová válka a její 
politické, sociální a 
kulturní důsledky.  

Nové politické 
uspořádání Evropy a 
úloha USA ve světě. 
Vznik Československa, 
jeho hospodářsko-
politický vývoj, sociální a 
národnostní problémy. 

Mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 
20. a 30. letech. Totalitní 
systémy –komunismus, 
fašismus, nacismus – 
důsledky pro 
Československo a svět.  

Druhá světová válka, 
holocaust. Situace 
v našich zemích, domácí 
a zahraniční odboj. 
Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky 
války. 

 

Počátky moderních 
dějin 

OSV 

Historický vývoj v rámci 
Evropy; totalitní režimy 

MUV  

Kulturní směry, kulturní 
odlišnosti, odlišné 
chápání uspořádání 
světa 

VDO 

Společenské systémy 

 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 
Vysvětlí příčiny a 
důsledky vzniku 
bipolárního světa. 
Uvede příklady 
střetávání obou bloků. 

Vysvětlí a na 
příkladech doloží 
mocenské a politické 
důvody euroatlantické 
hospodářské 
a vojenské spolupráce. 

Posoudí postavení 

Studená válka, rozdělení 
světa do vojenských 
bloků reprezentovaných 
supervelmocemi. 
Politické, hospodářské, 
sociální a ideologické 
soupeření. Vnitřní 
situace v zemích 
východního bloku (na 
vybraných příkladech 
srovnání 
s charakteristikou 
západních zemí). Vývoj 

Moderní dějiny 

 

OSV 

Otázky integrace 

VMEGS 

Státy, vztahy 

MUV  

Kulturní směry, kulturní 
odlišnosti 

EVV  

Přírodní podmínky 
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rozvojových zemí. 

Prokáže základní 
orientaci v problémech 
současného světa. 

Rámcově se 
seznamuje se 
základními 
hospodářskými, 
politickými a dalšími 
problémy Evropy a 
světa. 

Československa a od 
roku 1945 roku 1989, 
vznik České republiky. 

Rozpad koloniálního 
systému, mimoevropský 
svět. Problémy 
současnosti. Věda, 
technika a vzdělání jako 
faktory vývoje. Sport a 
zábava. 

MEV 

Sdělovací prostředky  

VDO 

Společenské systémy  
a jejich proměny 

 

 
 

 5.14  Výchova k občanství 

 

Charakteristika Vo 2. stupeň 

Vzdělávací obor výchova k občanství vytváří u žáka kvality, které souvisí s jeho orientací 
v dnešním světě  a začleněním do různých společenských vztahů. Otevírá dítěti cestu 
k poznání sebe, druhých a k pochopení vlastního jednání s druhými lidmi v rámci důležitých 
životních situací do, kterých se bude v životě dostávat. Seznamuje žáky se vztahy v rodině, 
společnosti , s hospodářským životem, činností jednotlivých politických institucí a orgánů a s 
možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky respektovat mravní 
principy  a  pravidla soužití , získávat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání. Žáci 
si uvědomí také důležitost kolektivní obrany a úkoly armády. Vzdělávací obor nezapomíná na 
právní vzdělání žáků a posiluje občanskou odpovědnost.  

Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k 
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je 
současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. 
 

 Vzdělávání v dané oblasti směřuje nejčastěji k utváření občanských, komunikačních, 
pracovních a sociálně – personálních kompetencí. Vede žáka k: 

• rozvíjení zájmu o minulost vlastního národa  

• poznávání základů společenských jevů, dějů a změn  

• vytváření schopností využívat různé zdroje informací  

• rozvíjení orientace v právních a ekonomických vztazích  

• objektivnímu posouzení každodenních situací a událostí  

• respektování kulturních či jiných odlišností (zvláštnostem) lidí, skupin i různých 
společenství  

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

• rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti  

• sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti osobnosti druhých  

• utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo ni  

• rozpoznání názorů, které ohrožují lidskou důstojnost nebo odporují základním 
principům demokratického soužití  
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• zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci  

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

• přiměřenému obhajování svých vlastních práv  

  

Kompetence pracovní učí žáka orientace v základních aktivitách, které jsou potřebné pro 
pochopení podstaty, cíle a rizika v podnikání - rozvíjí podnikatelské záměry. 

 Kompetence k učení napomáhá vytvářet komplexnější pohled na společenské a kulturní 
jevy 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel 

• pracuje s žáky různými organizačními formami – frontální výuka, práce ve dvojici, 
skupinová práce 

• vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

•  vede žáky k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce 

• prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a 
elektronických textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Učitel 

• pomáhá identifikovat pojmy, adekvátní informace třídit  

• pomáhá mapovat aktuální situaci nebo stav problému 

• vede žáky k formulaci otázek  

• pomáhá navrhovat různá řešení  

• začleňuje žáka do vyučování skupinové práce,  

 

Kompetence komunikativní: 

Učitel 

• klade důraz na písemně a ústně formulované myšlenky a názory 

• dává prostor žákům k samostatnému vyjadřování. 

• vede hodiny tak, aby žáci pracovali s uvědomělou pozorností. 

• klade důraz a věnujeme dostatečnou pozornost porozumění textům 

• Vede hodiny tak, aby žáci pracovali s uvědomělou pozorností. 

• Vede žáky ke vhodné a kultivované komunikaci. 

• Podporuje využívání komunikačních a informačních prostředků pro komunikaci s 
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okolím. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel 

• zapojuje žáky do pravidel diskuze a vede je k dodržování pravidel 

• vede žáky k obhajobě vlastního názoru 

• vede žáky pro řízenou práci v rolích 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel 

• podporuje žáky na kulturních či společenských akcí v rámci společenských věd 

• výběrem vhodných témat vede žáky k tvorbě vlastních příspěvků pro školní web, 
místní média, vede žáky k ekologickému myšlení, odpovědnosti za životní prostředí, k 
odmítavému postoji vůči návykovým látkám 

• vede žáky k tomu, aby zodpovědně plnili svoje povinnosti a znali svoje práva. 

• nabádá žáky ke vzájemné pomoci podle svých možností, k ohleduplnosti, toleranci k 
chybám druhých i k posilování sebedůvěry. 

• vede žáky k tomu, aby dokázali ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví, 
snažili se projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel 

• vede žáky od elementárních pracovních postupů ke složitějším, k uvědomění si 
posloupnosti jednotlivých pracovních kroků a k účinnému výběru efektivních metod 
práce. 

• vede žáky k využívání znalostí mezipředmětových vztahů, k uvědomění propojenosti 
jednotlivých oborů , k používání dosáhnutých vědomostí a dovedností v dalších 
oblastech jeho činnosti). 

• podporuje pozitivně emotivní vyjadřování názorů nad vykonanou prací svou i 
druhých, k ocenění své práce a práce druhých 

• Seznamujeme žáky s druhy pracovních profesí a jejich významem pro společnost i 
jednotlivce, pomáháme 

 

 

 

Ročník: 6.  
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK25 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOST 

Vysvětlí vnímání času 
v kultuře 

Respektuje kulturní 
zvláštnosti 

Objasní význam 
rozmanitých svátků pro 
život ve společnosti 

Objasní význam 
lidových tradic a zvyků  

 

 

Čas 

Měření času 

Kalendář 

Čas svátků  

Život v čase  MKV – kulturní 
diference 

Objasní možnosti 
lidského soužití 

Zamýšlí se nad 
soudobým postavením 
mužůa žen ve 
společnosti 

Uplatňuje vhodné 
způsoby komunikace 
v jemu blízkých 
životních situacích 

Respektuje přijatá 
pravidla soužití 
v komunitě, vysvětlí 
role členů komunity 

Na příkladech doloží 
přínos spolupráce při 
dosahování některých 
cílů v rodině 

 

 

Členové rodiny 

Podoby rodiny 

Zvyklosti v rodině 

Konflikty v rodině  

 

Život v rodině  OSV - mezilidské 
vztahy 

MKV - lidské vztahy 

VDO - občanská 
společnost a škola 

 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Objasní význam 
pravidel pro lidské 
soužití ve společnosti i 
v menších skupinách 

Objasní potřebu 
tolerance  

Pěstuje osobní 
vlastnosti pro dosažení 
cílů ve skupině 

Rozpozná projevy 
záporných 
charakterových  

 

 

Pravidla 

 

Pravidla chrání 

 

 

 

 

Život mezi lidmi  

 

 

 

 

Život mezi lidmi  

 

OSV 

mezilidské vztahy 

MKV 

lidské vztahy 

 

 

 

 

                                                 
25 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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vlastností např. šikana 
násilné chování… 

Objasní význam složek 
IZS 

dokáže popsat situace 
ohrožující zdraví  

dokáže přivolat první 
pomoc 

vyhodnotí postup v 
případě ohrožení 

Nerespektování 
pravidel  

 

IZS – integrovaný 
záchranný systém 

( HSZ, PO, Policie, 
tísňové linky, požární 
prevence) 

 

 

VDO 

občanská společnost a 
škola 

 

STÁT A PRÁVO 

Posoudí a na 
příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí 
při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování 
některých cílů ve škole 
a v obci.  

Vysvětlí, čím se od 
sebe jednotlivé regiony 
odlišují. 

Objasní účel použití 
státních symbolů, 
rozpozná osobnosti 
českého národa 

Objasní význam řízení 
státu, 

Popíše situace, kdy je 
třeba bránit stát, 
Navrhne, jak armáda 
může pomoci 
v konkrétním případě 
ohrožení vnějšího a 
vnitřního ohrožení 

Domov 

Žiji v obci  - obec , 
obecní samospráva 

Žiji v kraji – kraje 

Žiji ve státě – stát, 
státní symboly, obrana 
státu: vnější a vnitřní 

Armáda – historie a 
tradice armády, 
charakteristika vojáka, 
hlavní druhy vojsk 

Žijí tu se mnou – státní 
občanství, národnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo kde žiji 

 

VDO 

občanská společnost a 
škola 

MKV  

etnický původ 
národnostní menšiny 

VDO 

obec, jako základní 
jednotka samosprávy 
stát 

EMV 

příroda a kultura obce 

 VDO 

 občan, jako 
odpovědný člen obce, 
státu a společnosti 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Porozumí začlenění 
ČR do Eu 

Uvede některé 
mezinárodní 
organizace 

Objasní význam 
ekologického způsobu 
života ve svém okolí 

Zamyslí se nad 
důsledky ničení 
přírodního prostředí 

 

 

Žiji v Evropě  - EU, 
OSN 

Žiji na zemi – příroda, 
konzumní způsob 
života, ekologický 
způsob života 

Ochrana člověka v 
případě mimořádné 
události – povodně, 

 

 

 

 

Místo kde žiji 

 

VES – Evropa a svět 
nás zajímá 

EMV – lisdké aktivity a 
problémy životního 
prostředí,  

EMV – vztah člověka k 
přírodě 
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Objasní, co je to 
mimořádná událost, jak 
se má člověk správně 
chovat  

a vysvětlí význam 
armády v situaci 
nevojenského 
charakteru 

požáry, sesuvy, 

havárie 

Chování člověka v 
době mimořádné 
události 

Armáda a živelné 
pohromy v situaci 
nevojenského 
charakteru 

 

Ročník:7.  

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK26 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Pojmenuje období 
lidského života 

Charakterizuje své 
osobní vlastnosti 

Rozliší společenské 
skupiny 

Uplatňuje vhodné 
způsoby komunikace  

Uvědomí si důsledky 
porušení pravidel  

 

Já a dospívání 

Žijeme ve společnosti 

Ve školních lavicích 

Komunikace 

Pravidla chování  

 

 

 

 

 

 

Kam patřím  

 

OSV - poznávání lidí 

tvorba hodnot lidského 
života v jednotlivých 
etapách lidského života 

OSV - mezilidské 
vztahy 

MKV - lidské vztahy 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

Objasní možnosti 
lidského soužití 

Vysvětlí základní 
státoprávní pojmy 

Uvede základní úkoly 
vlády, prezidenta a 
parlamentu ČR v 
souvislosti s obranou 
státu 

Objasní základní úkoly 
ochrany obyvatelstva 

Charakterizuje 
národnostní menšiny 

Uvede dokumenty 
uplatňující lidská práva 

Posoudí význam 

 

 

Česká republika 

Bezpečnostní systém 
ČR 

Ochrana obyvatelstva 
– varování, 
evakuace,ukrytí, 

nouzové přežití 

Žijí s námi 

Vlastenectví 

Lidská práva  

 

 

 

 

 

Já a společenský  

systém  

 

OSV - mezilidské 
vztahy 

MKV - lidské vztahy 

VDO - občanská 
společnost a škola 

                                                 
26 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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ochrany lidských práv 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Vysvětlí význam 
historických osobností 

Objasní rozdíl mezi 
duchovní a hmotnou 
kulturou 

Rozliší druhy umění 

Popíše kulturní život 
v bydlišti 

Kriticky přistupuje k 
mediálním informacím 

Rozpozná přednosti a 
úskalí informačních 
médii 

Vytváří si určitý postoj 
k reklamě. Uvede 
příklady nápadité 
reklamy 

 

 

Historická tradice 

Kultura a umění 

Kultura v našem životě 

Kulturní bohatství 

Masová kultura 

Masmédia – tisk, 
rozhlas, televize 

Masová komunikace - 
reklama 

 

 

 

Já a okolní svět  

 

 

 

 

MDV – fungování a vliv 
medii ve společnosti 

 

MDV – čtení vnímání 
mediálního sdělení 

 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Rozliší základní formy 
vlastnictví a majetku 

Porovná formy 
vlastnictví, způsoby 
jejich ochrany 

Uvede majetek 
jednotlivce, rodiny 
státu, obce 

Vyjmenuje zdroje 
získání majetku 

Popíše funkci a formy 
peněz 

Na příkladech ukáže 
využití hotovostního a 
bezhotovostního 
placení, uvede příklady 
debetní a platební 
karty 

Objasní vznik 
rodinného rozpočtu 

Sestaví jednoduchý 
rozpočet, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, 
objasní princip 
vyrovnaného, 
schodkového a 

 

 

 

Vlastnictví a majetek 

Peníze 

Rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

Já a hospodaření 

 

 

 

 

 

 

VDO 

uplatnění hodnot 
v každodenním životě 

VDO – demokratický  
způsob rozhodování 
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přebytkového rozpočtu 

Porovná vhodné a 
nevhodné způsoby 
využívání rodinného 
rozpočtu 

 

Ročník: 8 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
27

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Vysvětlí pojem 
osobnost 

Rozpozná svůj typ 
temperamentu 

Objasní pojem 
schopnost 

Uvědomí si důležitost 
citů ve svém životě 

Popíše základní lidské 
smysly 

Charakterizuje životní 
styl současné 
společnosti, objasní 
nebezpečí návykových 
látek 

Vyjmenuje vybrané 
osobnosti sportu, vědy, 
kultury.Objasní jejich 
význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já jsem  já 

 

Já, moje pocity a 
emoce 

 

Já, moje smysly a 
paměť 

 

Já a životní styl 

 

Osobnosti naší země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk jako osobnost 

OSV - Osobnostní a 
sociální 

rozvoj 

 

EGS - Evropa a svět 
nás 

zajímá, Jsme 
Evropané, 

Objevujeme Evropu a 
svět 

/světová náboženství/ 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Objasní význam 
tolerance pro lidské 
soužití 

Vysvětlí a uvede 
příklady formální a 
neformální autority 

Uvede příklady 
solidarity 

 

 

 

 

Lidská setkání 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV - Kulturní 
diference, 

Lidské vztahy 

 

 

                                                 
27 
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a lidské spolupráce 

Objasní pojmy autorita, 
altruismus,egoismus 

Dokáže charakterizovat 
pojem konflikt,uvede 
příklady řešení 
konfliktních situací  

Vysvětlí rozdíly mezi 
stavem nebezpečí, 
stavem 
nouze,válečnýcm 
stavem a stavem 
ohrožení 

uvede příklady 
výpomoci armádyČR v 
situacích vojenského a 
nevojenského 
charakteru 

 

Vztahy mezi lidmi 

 

Chování v konfliktních 
situacích 

 

IZS – krizové řízení 

ohrožení života, stav 
nebezpečí, stav 
nouze,stav ohrožení 
státu, válečný stav 

 

Povinnstu občana při 
KŘ 

 

Člověk mezi lidmi 

ENV - Lidské aktivity a 

Problémy životního 
prostředí / 

žebříček hodnot/ 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Vysvětlí rozdíl mezi 
heterosexualitou a 
homosexualitou 
Objasní pojem 
registrované partnerství 
Popíše metody 
antikoncepce 
Charakterizuje instituci 
manželství, zákonné 
předpoklady vzniku 
manželství , v 
některých případech i 
nezbytnost rozvodu  
Objasní problematiku 
náhradní péče 
 

Láska 
 
 
Metody antikoncepce 
 
Nebezpečí sexuálního 
života 
 
 
Manželství – základ 
rodiny 
 
Vznik lidského života 

 
 
 
 
 
Člověk , láska a 
manželství 

MVK - život všech v 
multikulturní 
společnosti, aktivní 
zapojení všech do 
života společnosti, její 
aktivní přetváření. 
 

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

Popíše typy a formy 
státu 

Charakterizuje základní 
funkce státu 

Vyloží znaky 
demokratického 
způsobu rozhodování 
ve státě, vysvětlí smysl 

Stát, jeho funkce a typy 

 

O demokracii 

 

Já – občan 

 

Člověk ve státě MKV - základní morální 
normy, principy 
slušného chování, 
odpovědnost, 

předsudky, stereotypy, 

nekonfliktní život v 
multikulturní 
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voleb 

Objasní práva a 
povinnosti občana 
ČR,popíše způsoby 
nabytí a pozbytí  
státního občanství 

Uvede druhy povinného 
pojištění, vysvětlí smysl 
státní sociální ppodpory 

Objasní účel Ústavy , 
vyjmenuje části, popíše 
obsah 

Popíše význam 
právního řádu 
ČR.,charakterizuje 
jednotlivá právní 
odvětví 

Vyjmenuje orgány 
právní ochrany, popíše 
soustavu soudů 

Dokáže rozpoznat 
rozdíl mezi přestupkem 
a trestným činem 

Dokáže popsat 
problematiku kriminality 

Rozliší co to jsou 
Ozbrojené síly  a 
Armáda ČR,uvede 
jejich základní úkoly, 
charakterizuje druhy 
vojsk 

 

Ústava České 
republiky 

 

Právní řád České 
republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armáda ČR – hlavní 
druhy vojs 

 

Ozbrojené síly – 
poslání úkoly 

společnosti, 

předsudky, stereotypy, 
konflikty. 

 

VDO - Občan, 
občanská 

společnost a stát, 
formyparticipace 
občanův politickém 
životě, principy 

demokracie jako formy 
vlád a 

způsobu rozhodování 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
28

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Formuje svůj názor na 
náboženství obecně 

Orientuje se ve 
světových 
náboženstvích 

Náboženství 

 

Druhy náboženství 

 

 

 

Člověk a náboženství 

 

 

MKV – Projevy rasové 
nesnášenlivosti, 
hanobení hrobů, 

                                                 
28 
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Rozliší náboženství 
polyteistická a 
monoteistická 

Seznámí se s 
myšlenkami 
jednotlivých 
náboženství 

Charakterizuje pojmy 
nová náboženská 
hnutí, extrémismus, 
fanatismus 

 

 

Nová náboženská 
hnutí 

 

 

náboženských objektů 

 

základní informace o 
různých etnických a 
kulturních skupinách, 

různé způsoby života, 
odlišné myšlení a 
vnímání světa, 

 

právo všech lidí žít 
společně bez ohledu 
na kulturní, sociální, 

náboženskou, 
zájmovou, generační 
aj. příslušnost, 
negativní vztahy mezi 

kulturami. 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Objasní funkci peněz v 
historických etapách 
vývoje 

Vyjmenuje funkce 
peněz v dnešní době  

Vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky  
na tvorbu ceny popíše 
vliv inflace na hodnotu 
peněz 

Pozná platby 
hotovostní a 
bezhotovostní, vysvětlí 
jejich omezení, uvede 
příklady debetní a 
platební karty 

Vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého 

Uvede nejčastější 
druhy pojištění 

Objasní co je to 
rozpočet 

Dokáže vyjmenovat 
peněžní ústavy 

Seznámí se s 
vybranými peněžními 
produkty 

Peníze 

 

Hospodaření 
domácnosti 

 

Trh výrobků a služeb 

 

Úspory, úvěry, úroky 

 

Banky 

 

Pojišťovny 

Finanční gramotnost  

OSV - Sociální rozvoj 

 

 

VDO - Občan, 
občanská společnost, 
stát 
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Charakterizuje pojem 
NH 

Rozdělí NH z různých 
hledisek 

Vyjmenuje ukazatele 
NH 

Objasní pojmy : hrubý 
národní produkt, 
nezaměstnanost, 
inflace,obchodní 
bilance 

Ví, kdo provádí 
hospodářskou politiku 
státu 

Ví, kdo sestavuje státní 
rozpočet a zčeho je 
tvořený 

Rozliší ze kterých 
zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých 
oblastí stát směřuje 
své výdaje 

Vysvětlí pojem daně 
přímé a nepříme 

Uvede příklady dávek 
a příspěvků, které ze 
státního rozpočtu 
získávají občané 

Uvede příklady 
korupčního jednání 

Diskutuje o příčinách a 
důsledcích korupčního 
jednání 

 

 

Národní hospodářství 

 

Struktura NH 

 

Ukazatelé NH 

 

Hospodářská politika 
státu 

 

Státní rozpočet 

 

Daně 

Národní hospodářství MED – Kritické čtení a 
vnímání mediálního 
sdělení 

 

 

 

MKV  -  sociální politika 
státu, zohlednění 
potřeb minoritních 
skupin. 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Vysvětlí význam 
mezinárodní 
spolupráce 

Seznámí se sexistencí 
jednotlivých 
mezinárodních 
organizací 

Ví, kterých 
mezinárodních 

Světové organizace 

(OSN,WTO, 

OECD) 

 

NATO – vznik ,systém, 
fungování činnost 

 

Mezinárodní 
spolupráce 

VES – Evropa a svět 
nás zajímá 

 

 

 

VES – Objevujeme 
Evropu 
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organizací je ČR 
členem 

Seznámí se 
srozdělením pravomoci 
v rámci EU 

Vysvětlí symboly EU 

Vysvětlí význam EU 

Dokáže pojmenovat 
příčiny a důsledky 
globalizace 

Vysvětlí nutnost 
mezinárodní 
spolupráce v oblasti 
obrany jednotlivých 
států 

Na příkladech objasní 
mezinárodní úkoly 
armády ČR 

Uvede příklady 
zahraničních misí 
armády ČR 

Vysvětlí pojem 
kolektivní obrana 

Vysvětlí podstatu 
fungování NATO a 
bezpečnostní politiku 
EU 

Evropská integrace 

 

Evropská unie – 
bezpečnostní 
politika,kolektivní 
obrana 

 

Globalizace 

 

Mezinárodní terorismus 

 

Účast Armády ČR v 
mězinárodních misích 

 

 

VES – Jsme Evropané 

 

 

MKV - význam užívání 
cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění a 

celoživotního 
vzdělávání, 

multikulturalita 
současného světa a 
předpokládaný vývoj 

v budoucnosti. 

 

 

 5.15  Pracovní činnosti 

 

Charakteristika předmětu Pč 1. stupeň 

Předmět pracovní činnosti je považován jako významný nástroj pro vytváření praktických 
dovedností, pracovních návyků, rozvoj jemné a hrubé motoriky. Žáci získávají pojmové 
znalosti v tematických okruzích praktického života. Ve výuce se učí systematicky pracovat - 
připravovat si pracovní místo, pracovní potřeby a pomůcky , pracovat podle daného postupu 
a v závěru vše po sobě uklidit.  

1  stupeň – pracovní činnosti – 1 hodina týdně 

Výuka probíhá buď v domovské třídě nebo školní kuchyňce. 

Charakteristika předmětu – 1 stupeň: 

 

• práce s drobným materiálem ( plastelína, papír, textil, přírodniny) 

• montáž a demontáž ( práce se stavebnicemi) 

• pěstitelské práce (péče o rostliny) 
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• u nás doma ( příprava jednoduchých pokrmů a kultura stolování) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• předkládá  žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů  

• aktivizujet žáky k uvažování o problému a jeho možném řešení prostřednictvím 
specifických metod a forem práce (dialog, kooperace, kritické myšlení aj.); 

• vede žáky k optimálnímu řešení stanovení posloupnosti pořadí úkonů 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• vytváří pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na danou problematiku; 

• vytváří žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních 
dovedností při kooperaci s vrstevníky,  

• Vede žáka k využívání běžných technických komunikačních zařízení a prostředků. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektro- 
nických textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

• Vede žáky k plánování, experimentování, navrhování postupného řešení a aplikování 
získaných poznatků v praxi.  

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• pozitivně zapojuje žáky do práce ve skupině 

• učitel společně s žáky stanovuje pravidla bezpečnosti práce a dohlíží na jejich 
dodržování 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků  

• vede k dodržování společenských pravidel 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 
práce 
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• vede žáka k používání a volbě vhodných pracovních pomůcek a různých materiálů 

Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Vytváří jednoduchými 
postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

Pracuje podle předlohy 

Dodržuje pořádek na 
pracovním místě 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práve 

Volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a 
náčiní 

 

Přírodniny 

Modelovací hmota 

Papír a karton 

Textil 

Fólie 

Pracovní pomůcky a 
nástroje 

Jednoduché pracovní 
operace a postupy – 
hnětení, válení, 
stříhání, skládání, 
nalepování, ohýbání 

Lidové zvyky a tradice 

Vlastnosti materiálu 

 

 

 

 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací doved 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti 
při práci se 
stavebnicemi 

Sestavování modelů 
podle předlohy, podle 
představy 

Montáž, demontáž 
jednoduchých 
předmětů 

 

Stavebnice Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací doved 

 

MKV - lidské vztahy 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Provádí pozorování 
přírody 

Pečuje o nenáročné 
rostliny 

 

 

Základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

prostředí 

půda 

výživa 

škůdci 

 Pěstování rostlin ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Chová se vhodně při 
stolování 

Pravidla správného 
stolování 

 

Stolování MKV - lidské vztahy 
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Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Vytváří jednoduchými 
postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

Pracuje podle předlohy 

Dodržuje pořádek na 
pracovním místě 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a 
náčiní 

 

Přírodniny 

Modelovací hmota 

Papír a karton 

Textil 

Fólie 

Pracovní pomůcky a 
nástroje 

Jednoduché pracovní 
operace a postupy – 
hnětení, válení, 
stříhání, skládání, 
nalepování, ohýbání 

Lidové zvyky a tradice 

Vlastnosti materiálu 

 

 

 

 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací doved 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti 
při práci se 
stavebnicemi 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Sestavování modelů 
podle předlohy, podle 
představy 

Montáž, demontáž 
jednoduchých 
předmětů 

Kontruování Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací doved 

 

MKV - lidské vztahy 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Provádí pozorování 
přírody 

Pečuje o nenáročné 
rostliny 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

prostředí 

půda 

výživa 

škůdci 

Základní pěstování ze 
semen v místnosti 

 Pěstování rostlin ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
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Chová se vhodně při 
stolování 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Pravidla správného 
stolování 

 

Stolování MKV - lidské vztahy 

 

 

Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Vytváří jednoduchými 
postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

Pracuje podle předlohy 

Dodržuje pořádek na 
pracovním místě 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a 
náčiní 

 

Přírodniny 

Modelovací hmota 

Papír a karton 

Textil 

Fólie 

Pracovní pomůcky a 
nástroje 

Jednoduché pracovní 
operace a postupy – 
hnětení, válení, 
stříhání, skládání, 
nalepování, ohýbání 

Lidové zvyky a tradice 

Vlastnosti materiálu 

 

 

 

 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací doved 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti 
při práci se 
stavebnicemi 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Sestavování modelů 
podle předlohy, podle 
představy 

Montáž, demontáž 
jednoduchých 
předmětů 

Práce s jednoduchým 
návodem, předlohou, 
náčrtem 

Kontruování Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací doved 

 

MKV - lidské vztahy 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Provádí pozorování 
přírody 

Pečuje o nenáročné 
rostliny 

Dodržuje zásady 

Základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

prostředí 

půda 

 Pěstování rostlin ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  
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hygieny a bezpečnosti 
práce 

výživa 

škůdci 

Základní pěstování ze 
semen v místnosti 

Rostliny jedovaté  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Chová se vhodně při 
stolování 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Pravidla správného 
stolování 

Jednoduchá úprava 
stolu 

Základní vybavení 
kuchyně 

 

Stolování MKV - lidské vztahy 

 

 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Vytváří jednoduchými 
postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

Pracuje podle předlohy 

Dodržuje pořádek na 
pracovním místě 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a 
náčiní 

 

Přírodniny 

Modelovací hmota 

Papír a karton 

Textil 

Fólie 

Pracovní pomůcky a 
nástroje 

Jednoduché pracovní 
operace a postupy – 
hnětení, válení, 
stříhání, skládání, 
nalepování, ohýbání 

Organizace práce 

Lidové zvyky a tradice 

Vlastnosti materiálu 

 

 

 

 

 

 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednost 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

Zvládá elementární 
dovednosti a činnosti 
při práci se 
stavebnicemi 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 

Sestavování modelů 
podle předlohy, podle 
představy 

Montáž, demontáž 
jednoduchých 
předmětů 

Kontruování Osv 

Rozvoj schopností 
poznávání  

Kreativita  

Komunikace  
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práce Práce s jednoduchým 
návodem, předlohou, 
náčrtem 

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednost 

 

MKV - lidské vztahy 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Provádí pozorování 
přírody 

Pečuje o nenáročné 
rostliny 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

prostředí 

půda 

výživa 

škůdci 

Základní pěstování ze 
semen v místnosti 

Rostliny jedovaté  

 Pěstování rostlin ENV 

Vztah člověka k 
prostředí  

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Chová se vhodně při 
stolování 

Dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce 

Pravidla správného 
stolování 

Jednoduchá úprava 
stolu 

Základní vybavení 
kuchyně 

Výběr, nákup a 
skladování potravin 

Stolování MKV - lidské vztahy 

Osv 
Rozvoj schopností 
poznávání  
Kreativita  
Komunikace  
Řešení problémů a 
rozhodovací dovednost 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Vyrábí přiměřenými 
pracovními operacemi 
a postupy na základě 
své představivost i 
různé výrobky 
z daného materiálu. 

Sestaví, vyrobí a 
demontuje 
stavebnicový model. 

Vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi 
a postupy na základě 

Vlastnosti materiálu 
(přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, 
textil, drát, fólie aj.). 

Pracovní pomůcky a 
nástroje – funkce a 
využití. 

Jednoduché pracovní 
operace a postupy, 
organizace práce. 

Lidové zvyky, tradice, 
řemesla. 

Člověk a svět práce 

 

 

 

 

 

 

OSV 

EVV 
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své představivosti 
různé výrobky 
z daného materiálu. 

Využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem prvky 
lidových tradic. 

Volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem 
k použitému materiálu. 

Udržuje pořádek na 
pracovním místě a 
dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první 
pomoc při úrazu. 

 

 

 

Charakteristika předmětu Pč 2. stupeň 

 

Předmět Pracovní činnosti je součástí oblasti Člověk a svět práce. Postihuje široké spektrum 
pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností 
v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Koncepce vzdělávacího předmětu Pracovní činnosti vychází z konkrétních životních situací, 
v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich 
rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Vzdělávací předmět Praktické činnosti se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 
a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění 
člověka v dalším životě a ve společnosti v oblasti stravování a přípravy pokrmů. Propojuje 
znalosti z oblasti přírodovědy a zeměpisu, kdy mapuje jak složení stravy a uplatňuje zdravé 
stravovací návyky, tak ukazuje země Evropy ve světle jejich pokrmů. Je založen na tvůrčí 
myšlenkové spoluúčasti žáků. Ve škole je k dispozici cvičná kuchyně, kde může pracovat 12 
dětí. Výuka probíhá buď v domovské třídě nebo školní kuchyňce, ve venkovním prostoru 
kolem školy.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení  

Učitel: 

• klade důraz na čtení s porozuměním, vyhledávání informací a práci s textem  

• zadává úkoly, které umožní volbu různých pracovních postupů  

• vede žáky k sebehodnocení a hodnocení výkonu svých spolužáků  

• individuálním přístupem k žákům zvětšuje jejich šanci prožít úspěch  
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů  

Učitel: 

• klade otevřené otázky, motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života  

• seznamuje žáky s různými strategiemi řešení problémů  

• vede žáky k sebehodnocení a k analýze pracovních postupů  

• respektuje názor žáků  

 

Strategie vedoucí k rozvoji komunikativní kompetence  

Učitel  

• vede žáky k naslouchání, interpretaci s porozuměním  

• učí žáky reagovat na neverbální pokyny  

• vede žáky ke konstruktivnímu řešení problémů  

• používá ve své výuce diskuzi  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální  

Učitel  

• během vzdělávání používá skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, 
zařazuje práci ve dvojicích  

• podle potřeby pomáhá žákům, umožňuje jim zažít úspěch, dodává jim sebedůvěru  

• usiluje o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel  

• podporuje vlastní sebedůvěru u žáků  

• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní  

Učitel  

• seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti práce, vede je k aktivnímu využívání 
ochranných pomůcek  

• informuje žáky o nových technologiích, doplňuje výuku o praktické exkurze  

• pozoruje pokrok při práci v hodině 

 

 

Ročník: 6.  

 

DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÝ PRŮŘEZOVÁ 
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Žák: CELEK29 TÉMATA 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, VÝŽIVA A PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Na základě vlastních 
zkušeností žák 
přijímá a třídí 
informace o správné 
skladbě jídelníčku, 
důležitých složkách 
výživy .  

 

Základní pojmy 
v oboru 
výživy.Vitamíny a 
složky potravy. 

Stravovací návyky a 
jídelníčky  

 

Úvod do výživy 
člověka 

  

 

Zásady zdravé výživy 

 

OSV-sociální rozvoj 

EVVO-Lidské aktivity 
a životní prostředí 

MED-Vliv medií na 
společnost 

Navrhne a připraví 
prostírání a úpravu 
stolu při různých 
příležitostech .  

Základní inventář pro 
stolování. 

Návrhy na prostírání 
a praktické prostírání 
stolů. 

Podávání základních 
pokrmů a nápojů. 

Zásady správného 
stolování  

OSV -sociální rozvoj 
a spolupráce ve 
skupině 

Dodržuje pravidla 
společenského 
chování při stolování 

 

 Pravidla 
společenského 
chování u stolu 

OSV-sociální rozvoj a 
rozhodování ve 
skupině 

  

MED -tvorba 
mediálního sdělení 

Žák připraví ukázky 
pokrmů teplé a 
studené kuchyně  

Pokrmy studené 
kuchyně. 

Pokrmy živočišného 
původu a jejich 
tepelné zpracování. 

Pokrmy rostlinného 
původu a jejich 
zpracování za 
studena i tepelné. 

Cukrovinky a zákusky  

Technologie a 
příprava pokrmů  

EVVO-Vztah člověka 
k prostředí 

  

OSV -sociální rozvoj 
a práce ve skupině 

Dodržuje zásady 
hygieny, bezpečnost 
práce, používá 
vhodné pracovní 
pomůcky a provádí 
jejich údržbu  

Vhodné oblečení 

Bezpečnost při práci 

Používání nářadí 

První pomoc  

Bezpečnost a 
hygiena práce  

VMEGS-Objevujeme 
Evropu 

 

 

                                                 
29 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK30 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ  

sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu, 
jednoduchého 
programu daný model 

navrhne a sestaví 
jednoduché 
konstrukční prvky a 
ověří a porovná jejich 
funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.  

provádí montáž, 
demontáž a údržbu 
jednoduchých 
předmětů a zařízení  

 

návod, předloha, náčrt, 
plán, schéma, 
jednoduchý program 

  

•  

Montáž a demontáž 

 

OSV – spolupráce a 
vzájemná pomoc 

 

dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní 
předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu  

Zásady bezpečnosti Bezpečnost práce EVV - vede k 
uvědomování si 
podmínek života a 
možností jejich 
ohrožování 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ  

ovládá základní funkce 
digitální techniky; 
diagnostikuje a 
odstraňuje základní 
problémy při provozu 
digitální techniky 

pracuje uživatelským 
způsobem s mobilními 
technologiemi – 
cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava 

ošetřuje digitální 
techniku a chrání ji 
před poškozením 

dodržuje základní 
hygienická a 
bezpečnostní pravidla 

počítač a periferní 
zařízení, digitální 
fotoaparát, 
videokamera, e-Kniha, 
mobilní telefony 

bezdrátové technologie 
(USB, Bluetooth, WIFI) 

počítačové programy 
pro zpracovávání 
hlasových a grafických 
informací – úpravy, 
archivace, střih  

mobilní služby – 
operátoři, tarify 

  

Digitální technika 

 

 

 

 

 

Digitální technologie 

 

 

 

 

 

OSV - spolupráce a 
vzájemná pomoc 

                                                 
30 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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a předpisy při práci 
s digitální technikou a 
poskytne první pomoc 
při úrazu  

  

 

 

Mobilní služby 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

ovládá jednoduché 
pracovní postupy při 
základních činnostech 
v domácnosti 
a orientuje se 
v návodech k obsluze 
běžných domácích 
spotřebičů  

správně zachází 
s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením 
včetně údržby; provádí 
drobnou domácí 
údržbu 

 

 údržba oděvů a textilií, 
úklid domácnosti, 
postupy, prostředky a 
jejich dopad na životní 
prostředí, odpad a jeho 
ekologická likvidace; 
spotřebiče v 
domácnosti 

 

Finance, provoz a 
údržba domácnosti 

OSV – spolupráce, 
komunikace 

 

 

 

 

 

 

EVV -  odpovědnost ve 
vztahu k biosféře, k 
ochraně přírody a 
přírodních zdrojů 

 dodržuje základní 
hygienická a 
bezpečnostní pravidla 
a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu 
elektrickým proudem  

elektrotechnika 
v domácnosti – 
elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací 
technika, funkce, 
ovládání a užití, 
ochrana, údržba, 
bezpečnost a 
ekonomika provozu, 
nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 

Základní elektrické 
spotřebiče 

OSV– spolupráce, 
komunikace 

 

EVV - odpovědnost ve 
vztahu k biosféře, k 
ochraně přírody a 
přírodních zdrojů 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

používá základní 
kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

připraví jednoduché 
pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé 
výživy 

dodržuje základní 
principy stolování, 
společenského 
chování a obsluhy u 
stolu ve společnosti  

kuchyně – základní 
vybavení, udržování 
pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena 
provozu 

potraviny – výběr, 
nákup, skladování, 
skupiny potravin, 
sestavování jídelníčku 

příprava pokrmů – 
úprava pokrmů za 
studena, základní 
způsoby tepelné 
úpravy, základní 

Kuchyně 

 

 

 

 

 

Potraviny 

 

 

 

OSV – spolupráce, 
komunikace 
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postupy při přípravě 
pokrmů a nápojů 

 

 

Příprava pokrmů 

 

dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první 
pomoc při úrazech 
v kuchyni  

Bezpečnost práce a 
zásady hygieny 

  

 

 

Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK31 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ  

sestaví podle návodu, 
náčrtu, plánu, 
jednoduchého 
programu daný model 

navrhne a sestaví 
jednoduché 
konstrukční prvky a 
ověří a porovná jejich 
funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.  

provádí montáž, 
demontáž a údržbu 
jednoduchých 
předmětů a zařízení  

 

návod, předloha, náčrt, 
plán, schéma, 
jednoduchý program 

Montáž a demontáž 

 

OSV – spolupráce a 
vzájemná pomoc 

 

dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní 
předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu  

Zásady bezpečnosti Bezpečnost práce EVV - vede k 
uvědomování si 
podmínek života a 
možností jejich 
ohrožování 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

pěstuje a využívá 
květiny pro výzdobu 

základní podmínky pro 
pěstování – půda a její 
zpracování, výživa 
rostlin, ochrana rostlin 
a půdy 

zelenina – osivo, 

Podmínky pěstování 

 

 

 

 

                                                 
31 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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používá vhodné 
pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady 
pěstování; pěstování 
vybraných druhů 
zeleniny 

okrasné rostliny – 
základy ošetřování 
pokojových květin, 
pěstování vybraných 
okrasných dřevin a 
květin;  

ovocné rostliny – druhy 
ovocných rostlin, 
způsob pěstování, 
uskladnění a 
zpracování 

léčivé rostliny, koření – 
pěstování vybrané 
rostliny; rostliny a 
zdraví člověka; léčivé 
účinky rostlin, rostliny 
jedovaté; rostliny jako 
drogy a jejich 
zneužívání; alergie 

 

 

 

Zelenina 

 

 

 

 

 

 

Okrasné rostliny 

 

 

 

 

 

 

Ovoce 

 

 

 

 

 

 

Léčivé rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prokáže základní 
znalost chovu 
drobných zvířat a 

chovatelství – chov 
zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, 

Chovatelství 
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zásad bezpečného 
kontaktu se zvířaty 

dodržuje 
technologickou kázeň, 
zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu 
způsobeného zvířaty  

hygiena a bezpečnost 
chovu; kontakt se 
známými a neznámými 
zvířaty 

 

 

 

 

 

Bezpečnost a hygiena 
práce 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

ovládá jednoduché 
pracovní postupy při 
základních činnostech 
v domácnosti 
a orientuje se 
v návodech k obsluze 
běžných domácích 
spotřebičů  

správně zachází 
s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením 
včetně údržby; provádí 
drobnou domácí 
údržbu 

 

údržba oděvů a textilií, 
úklid domácnosti, 
postupy, prostředky a 
jejich dopad na životní 
prostředí, odpad a jeho 
ekologická likvidace; 
spotřebiče v 
domácnosti 

 

Finance,provoz a 
údržba domácnosti 

OSV – spolupráce, 
komunikace 

 

 

 

 

 

 

EVV -  odpovědnost ve 
vztahu k biosféře, k 
ochraně přírody a 
přírodních zdrojů 

 

 

dodržuje základní 
hygienická a 
bezpečnostní pravidla 
a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu 
elektrickým proudem  

elektrotechnika 
v domácnosti – 
elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče, 
elektronika, sdělovací 
technika, funkce, 
ovládání a užití, 
ochrana, údržba, 
bezpečnost a 
ekonomika provozu, 
nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 

 

Základní elektrické 
spotřebiče 

OSV– spolupráce, 
komunikace 

 

EVV - odpovědnost ve 
vztahu k biosféře, k 
ochraně přírody a 
přírodních zdrojů 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

používá základní 
kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče 

připraví jednoduché 
pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé 

kuchyně – základní 
vybavení, udržování 
pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena 
provozu 

potraviny – výběr, 
nákup, skladování, 
skupiny potravin, 

Kuchyně 

 

 

 

 

OSV – spolupráce, 
komunikace 
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výživy 

dodržuje základní 
principy stolování, 
společenského 
chování a obsluhy u 
stolu ve společnosti  

sestavování jídelníčku 

příprava pokrmů – 
úprava pokrmů za 
studena, základní 
způsoby tepelné 
úpravy, základní 
postupy při přípravě 
pokrmů a nápojů 

úprava stolu a 
stolování – jednoduché 
prostírání, obsluha a 
chování u stolu, 
slavnostní stolování 
v rodině, zdobné prvky 
a květiny na stole 

 

 

Potraviny 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava stolu 

dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první 
pomoc při úrazech 
v kuchyni  

Bezpečnost práce a 
zásady hygieny 

  

 

 5.16  Výtvarná výchova 

 

Charakteristika předmětu Vv 1. stupeň 

 
Základem vyučovacího předmětu Výtvarná výchova je obsah  vzdělávací oblasti Umění a 
kultura. Tento předmět umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - poznávání 
okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se 
formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili rozumět 
výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v 
nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství 
společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat 
v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné 
dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou 
fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. 

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými 
prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako 
prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými 
uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované 
uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. V etapě základního vzdělávání je výtvarná 
výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti 
umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, 



231 

intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen 
tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových 
médiích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové citlivosti, Uplatňováním subjektivity a 
ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a 
chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do 
procesu tvorby a komunikace. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• předkládá  žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů  

• aktivizuje žáky k uvažování o problému a jeho možném řešení prostřednictvím 
specifických metod a forem práce (dialog, kooperace, kritické myšlení aj.); 

• vede žáky k vyhledávání a srovnávání různých způsobů uměleckého vyjádření na 
příkladech konkrétních výtvarných děl současnosti a minulosti 

• vede žáky k optimálnímu řešení stanovení posloupnosti pořadí úkonů 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• vytváří pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na danou problematiku; 

• vytváří žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních 
dovedností při kooperaci s vrstevníky,  

• Vede žáka k využívání běžných technických komunikačních zařízení a prostředků. 

• vede žáky k vlastní interpretaci výtvarného díla, interpretace vlastního díla 
porovnávána s interpretací ostatních členů skupiny 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

 

• vede žáky k používání učebnic výtvarné výchovy, encyklopedií, slovníků, časopisů, 
katalogů, filmových dokumentů, aj. 

• Vede žáky k plánování, experimentování, navrhování postupného řešení a aplikování 
získaných poznatků v praxi.  

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce 

• Zprostředkovává  návštěvy výstav, galerií a muzea ve svém okolí 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• pozitivně zapojuje žáky do práce ve skupině,  realizuje výtvarné projekty 

• Zapojuje žáky do zlepšování estetického vzhledu školy a prostředí ve škole 

• učitel společně s žáky stanovuje pravidla bezpečnosti práce a dohlíží na jejich 
dodržování 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků  
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• v obci nebo regionu vyhledává společně s žáky užité umění a architekturu 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 
práce 

• vede žáka k používání a volbě vhodných výtvarných  pomůcek, různých materiálů a 
prostředků 

• vede žáky k samostatnosti  při zhotovení konečného produktu 

 

 

Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOST 

rozeznává barevný kontrast,  

snaží se zachytit postavu v 
pohybu a v prostoru,  

seznamuje se s pojmem - 
základní barvy,  

zkouší míchat barvy,  

rozvíjí smysl pro výtvarný 
rytmus a smysl pro řešení 
plochy s využitím barevných 
a geometrických prvků,  

porovnává ilustrace a 
poznává různé vyjadřovací 
prostředky, navštěvuje 
galerie a výstavy.  

 

 

Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření  

Uspořádání objektů do 
celku  

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly  

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

 

 

Vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 

 

OSV: 
Komunikace  

EV: Základní 
podmínky života 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

seznamuje se se základními 
návyky a postupy při práci s 
barvami,  

osvojuje si základy 
bezpečnosti při práci, 
dodržuje hygienu a čistotu 
při výtvarné činnosti,  

dokáže ze základních barev 
míchat další barvy,  

objevuje možnosti hry s linií 

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností  

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření  

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením  

 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 
přístupy k nim 

OSV: 
Komunikace  
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a s barvou,  

zjišťuje vlastnosti plastických 
materiálů při modelování,  

zobrazuje tvary a funkce 
věcí, užitkových předmětů,  

rozlišuje pojmy - hračka, 
loutka, školní potřeba, 
výtvarná hra,  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

porovnává ilustrace a 
poznává různé vyjadřovací 
prostředky, navštěvuje 
galerie a výstavy  

 

 

Osobní postoj v 
komunikaci  

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření  

Proměny komunikačního 
obsahu  

 

 

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

MuV: Lidské 
vztahy 

EV: Základní 
podmínky 
života, vztah 
člověka k 
prostředí 

 

 

 

Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOST 

dovede využít svých znalostí 

o barvách a vlastnostech 

materiálů,  

dodržuje zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci ve výtvarné výchově,  

rozlišuje a zobrazuje tvary a 
funkce předmětů,  

rozumí pojmu barvy 
základní, teplé a studené, 
řídké a husté, světlé a 
tmavé, využívá je v praxi,  

zvládá přiměřeně ředění a 
míchání barev,  

pomocí hry si osvojuje 
dovednosti práce s linií,  

využívá přítlak, odlehčení, 

Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření  

Uspořádání objektů do 
celku  

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly  

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

 

Vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 

 

OSV: Sociální 
rozvoj, 
osobnostní 
rozvoj, 
komunikace 

EV: Základní 
podmínky 
života, vztah 
člověka k 
prostředí 
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šrafování, zhušťování a 
zřeďování čar,  

rozvíjí svůj cit pro barvu, 
proporce, prostor,  

dokáže si vybrat jednoduchý 
výtvarný nástroj podle své 
potřeby tj. špejle, dřívko, 
štětec, špachtle,  

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

ztvárňuje výt. prostředky své 
vlastní prožitky a představy,  

pokouší se o výtvarné 
vyprávění děje pohádek a 
příběhů,  

výtvarně postihuje 
jednoduché proporce postav 
a předmětů v různém 
prostředí,  

výtvarně zachycuje 

charakteristiku postavy,  

používá a rozvíjí praktické 
znalosti a zkušenosti při 
modelování,  

prohlubuje cit pro výtvarný 
rytmus s využitím znalostí o 
barvách,  

pracuje aktivně s ilustrací,  

citlivě vnímá výtvarná díla,  

snaží se vyjádřit své pocity z 
výtvarného díla, se kterým 
se seznámil - různými 
smysly.  rozvíjí svůj smysl 
pro krásu a vkus v umění, 
kultuře bydlení a odívání.  

 

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností  

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření  

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením  

 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 
přístupy k nim 

OSV: 
Komunikace  

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

poznává a seznamuje se s 
obrázkovou tvorbou J. Lady, 
Z. Milera, H. Zmatlíkové, A. 
Borna, Z. Smetany,  

rozumí pojmům hračka, 
loutka, maňásek,  

 

Osobní postoj v 
komunikaci  

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření  

Proměny komunikačního 
obsahu  

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

MuV: Lidské 
vztahy 

EV: 
Ekosystémy, 
základní 
podmínky 
života, vztah 
člověka k 
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 prostředí 

 

 

Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOST 

žák dokáže výtvarně ztvárnit 

své prožitky,  

pozná základní barvy a 
dokáže je vhodně použít,  

vyhledá a roztřídí přírodniny, 
výtvarně je dotváří na 
základě představ, poznává 
krásy živé a neživé přírody,  

rozpozná lidské výtvory, 
pozoruje a porovnává jejich 
tvar,  

poznává vlastnosti barev a 
jejich výrazové možnosti,  

poznává různé druhy linie, 
seznamuje se s funkci 
písma - dekorativní prvky - 
nápisy,  

 

Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření  

Uspořádání objektů do 
celku  

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly  

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

 

Vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 

 

OSV: Sociální 
rozvoj, 
osobnostní 
rozvoj, 
komunikace 

EV: vztah 
člověka k 
prostředí 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výtvarně zachycuje hlavu 

pohádkové bytosti, seznamuje 

se s proporcemi lidské 

postavy a hlavy,  

rozvíjí svůj smysl pro 
výtvarný rytmus - rytmické 
řazení prvků,  

poznává základní vlastnosti 
plastických materiálů, objem 
vytváří modelováním,  
seznamuje se se 
sochařstvím,  

seznamuje se s různými 
druhy výtvarného umění - 
malířství, grafika, sochařství, 
lidové umění (kultura 
odívání a bydlení).  

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností  

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření  

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením  

 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 
přístupy k nim 

OSV: Sociální 
rozvoj, 
osobnostní 
rozvoj, 
komunikace 

MuV: Lidské 
vztahy 
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OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

seznamuje se s funkcí 

ilustrace a jejími výrazovými 

prostředky (Pilař, Trnka, 

Čapek),  

 

 

 

Osobní postoj v 
komunikaci  

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření  

Proměny komunikačního 
obsahu  

 

 

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

Osv: 
Komunikace 

EV: 
Ekosystémy, 
základní 
podmínky 
života, vztah 
člověka k 
prostředí 

 

 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOST 

pozná barvy základní a 
podvojné,  

dokáže výtvarně ztvárnit své 
prožitky, zážitky z filmů, 
knihy,  

dokáže přesněji výtvarně 
vyjádřit proporce lidské 
postavy, hlavy,  

sleduje základní přírodní 
zákonitosti na tvarově 
zajímavých živých i neživých 
přírodninách a dotváří je,  

pozoruje a srovnává tvary 
užitkových předmětů, 
pokouší se je výtvarně 
vyjádřit v ploše,  

poznává výtvarné možnosti 
linie, druhy linie,  

poznává výtvarné možnosti 
tvarů,  

pozná různé druhy linií a 
jejich výrazové možnosti,  

modelováním vytváří 
prostorové objekty na 
základě představ a fantazie,  

Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření  

Uspořádání objektů do 
celku  

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly  

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

 

Vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 

 

OSV: Rozvoj 
spolupráce, 
komunikace 

EV: 
Ekosystémy, 
základní 
podmínky života 
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rytmicky řadí různé prvky - 
přírodní, geometrické,  

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

podle výrazových prostředků 
pozná díla některých 
dětských ilustrátorů,  

pracuje s ilustracemi z knih 
a časopisů,  

dokáže vyjádřit kontrast 
přírodních forem a pozadí,  

výtvarně zvládá vyjádření 
hlavy pohádkových bytostí,  

seznamuje se s teorií barev,  

rozvíjí citlivý vztah k materiálu 
a k jeho zpracování s 
ohledem na účel a užití,  

poznává a vytvoří různými 
způsoby uměleckého 
vyjádření skutečnosti - 
figura, portrét, krajina, zátiší,  

 

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností  

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření  

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením  

 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 
přístupy k nim 

OSV:  
Komunikace,Se
bepoznání  

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

orientuje se a výtvarně 
pracuje na estetickém 
ztvárnění předmětů,  

zpracovává lidové umění a 
jeho dekor,  

navštěvuje galerie, památky, 
výt. instituce dle 
regionálních podmínek,  

výtvarně ztvárňuje předměty 
denní potřeby, rozlišuje 
estetickou stránku 
předmětů.  

 

 

 

Osobní postoj v 
komunikaci  

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření  

Proměny komunikačního 
obsahu  

 

 

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

OSV: Sociální 
rozvoj, 
osobnostní 
rozvoj 

 

 

 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÝ PRŮŘEZOVÁ 
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Žák: CELEK TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOST 

rozvíjí svou fantazii a 
představivost, porovnává je 
na základě skutečnosti,  

pozná základní a podvojné 
barvy a vhodně je použije,  

dokáže výtvarně vyjádřit 
proporce lidské postavy a 
hlavy,  

porovnává představu se 
skutečností, zaměřuje se na 
vlastní zkušenost,  

dokáže vyjádřit vnitřní 
stavbu a vnitřní členění 
přírodních objektů pomocí 
výtvarné linie,  

rozvíjí své prostorové vidění, 
cítění a vyjadřování na 
základě pozorování 
prostorových jevů a vztahů,  

tvary užitkových předmětů 
srovnává a vyjadřuje 
výtvarně v ploše i prostoru,  

užívá a kombinuje prvky u 
užit. předmětů,  

dokáže řešit úkoly 
dekorativního charakteru v 
ploše - symetrická i 
asymetrická řešení,  

nalézá vhodné prostředky 
pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě 
zrakového vnímání k 
vnímání dalšími smysly v 
ploše, prostoru,  

seznamuje se s funkcí 
písma /sdělnou a výtvarnou 
/,  

ověřuje výrazové možnosti 
písma, poznává základní  

 

Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření  

Uspořádání objektů do 
celku  

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k 
vnímání ostatními smysly  

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření  

Vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 

 

OSV: Sociální 
rozvoj, 
osobnostní 
rozvoj 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

pozná písmo jako 
dekorativní prvek,  

dokáže kompozičně řešit 

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad,  

fantazie, představ a 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 

OSV:Komunikac
e  

EV: 
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plochu s použitím 
libovolných geometrických 
prvků, architektura,  

porovnává výrazové 
prostředky různých 
ilustrátorů, poznává ilustraci 
jako umělecký prostředek,  

 

osobních zkušeností  

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření  

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením  

 

 

přístupy k nim Ekosystémy, 
základní 
podmínky 
života, vztah 
člověka k 
prostředí 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

porovnává výrazové 
prostředky různých 
ilustrátorů, poznává ilustraci 
jako umělecký prostředek,  

poznává ilustraci jako 
umělecký prostředek,  

chápe odlišnosti 
uměleckého vyjádření 
skutečnosti od přesné 
podoby světa,  

poznává různé druhy 
výtvarného umění, galerie, 
muzea,  

seznamuje se s díly malířů, 
sochařů, architektů, 
poznává estetickou úroveň 
předmětů denní potřeby.  

 

Osobní postoj v 
komunikaci  

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření  

Proměny komunikačního 
obsahu  

 

 

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

OSV: Sociální 
rozvoj, 
osobnostní 
rozvoj 

MuV: Lidské 
vztahy  

 

 

 

Charakteristika Vv 2. stupeň 

 

Předmět Výtvarná výchova je součástí oblasti Umění a kultura.   

Předmět je zařazen na druhém stupni v šestém, sedmém a osmém ročníku s dvouhodinovou 
dotací.  

Výtvarná výchova na druhém stupni navazuje na výuku výtvarné výchovy na prvním stupni. 
Žák uplatňuje vlastní vnímání, zkušenosti, myšlení, cítění, prožitky, představivost a fantazii. 
Pracuje s netradičnímí materiály a technikami. Žák hodnotí a prezentuje výsledky své tvorby. 
Často jsou ve výuce využívány mezipředmětové vztahy ve spojení s jinými přeměty, např. s 
literární výchovou, s výukou geometrie, zeměpisu apod. Žáci jsou seznamováni s díly 
předních domácích i evropských umělců, s díly různých oborů umění. 

Cílem výtvarné výchovy je rozvíjet vkus žáků, jejich cit pro umění, jejich dovednost výtvarně 
se vyjadřovat. Jedním z úkolů je připravovat žáka na praktický život, ve kterém budou v 
mnoha oborech potřebovat něco skutečného zakreslit nebo načrtnout nebo při práci 
uplatňovat představivost i fantazii. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení  

Učitel  

• vede žáky k výtvarnému vyjadřování  

• nabízí žákům nové výtvarné techniky  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů  

Učitel  

• nabádá žáky k tvořivosti  

• respektuje vlastní výtvarný projev žáka  

 

Strategie vedoucí k rozvoji komunikativní kompetence  

Učitel  

• obohacuje slovní zásobu žáků o odborné termíny  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální  

Učitel  

• vede žáky k respektování odlišného výtvarného projevu  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel  

• napomáhá žákům vytvořit si kladný postoj k výtvarnému umění  

• vytváří příležitosti k zapojení žáka do kulturního života obce i školy  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní  

Učitel  

• respektuje individuální pracovní tempo žáků  

• nabádá žáky k využívání ochranných pracovních pomůcek  

 

 

Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

Vybírá, vytváří  
a pojmenovává co nejširší 

Vizuálně obrazné 
vyjádření – linie, tvary, 

Vizuálně 
obrazná 

OSV – rozvoj 
schopností 
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škálu prvků vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je  
pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých 
výsledků. 

Užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných 
ostatními smysly  
a k zaznamenání podnětů  
z představ a fantazie. 

 

 

objemy, světlostní  
a barevné kvality, textury; 
vztahy a uspořádání prvků 
v ploše, objemu, prostoru 
a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické 
proměny, struktura), ve 
statickém  
i dynamickém vizuálně 
obrazném vyjádření 

Uspořádání objektů do 
celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém 
průběhu – vyjádření 
vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty 
(lineární, světlostní, 
barevné, plastické  
a prostorové prostředky  
a prostředky vyjadřující 
časový průběh)  
ve statickém i dynamické 
vyjádření 

 

 

vyjádření 

 

 

poznávání; 
kreativita 

 

Užívá prostředky  
pro zachycení jevů  
a procesů v proměnách  
a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované 
v současném výtvarném 
umění  
a digitálních médiích – 
počítačová grafika, 
fotografie, video, animace. 

 

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání  
k vnímání ostatními 
smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění 
mimovizuálních podnětů 
při vlastní tvorbě; reflexe 
ostatních uměleckých 
druhů (hudebních, 
dramatických) 

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická 
média, reklama; výběr, 
kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě  

Vztah vnímání 
zrakem a 
ostatními 
smysly 

MEV – vnímání 
mediálních 
sdělení, reklama 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; 
porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již 

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 
přístupy k nim 

OSV – 
kreativita, 
pružnost 
nápadů, 
originalita 
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existujících i běžně 
užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření  
v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního 
účinku a v rovině sociálně 
utvářeného i symbolického 
obsahu. 

 

 

pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar 
malby a kresby, 
uspořádání prostoru, 
celku vizuálně obrazných 
vyjádření a vyjádření 
proměn; výběr a uplatnění 

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření – hračky, 
objekty, ilustrace textů, 
volná malba, skulptura, 
plastika, animovaný film, 
comics, fotografie, 
elektronický obraz, 
reklama, vizualizované 
dramatické akce, 
komunikační grafika; 
rozlišení, výběr  
a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry 

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání 
(vizuální, haptické, 
statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace 
(fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém 
vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní); 
reflexe a vědomé 
uplatnění při vlastních 
tvůrčích činnostech  

 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

Interpretuje umělecká 
vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; 
vychází při tom ze svých 
znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a 
prožitků.Porovnává na 
konkrétních příkladech 
různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, 
společenské a kulturní 
podmíněnosti svých 
hodnotových soudů. 

Osobní postoj  
v komunikaci – jeho 
utváření a zdůvodňování; 
důvody vzniku odlišných 
interpretací vizuálně 
obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich 
porovnávání, jejich 
zdůvodňování 

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření – utváření  
a uplatnění 
komunikačního obsahu; 
vysvětlování a obhajoba 

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

OSV – 
kooperace; 
neverbální 
komunikace 
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Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

výsledků tvorby  
s respektováním záměru 
autora; prezentace  
ve veřejném prostoru, 
mediální prezentace 

Proměny komunikačního 
obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření 
vlastních děl  
i děl výtvarného umění; 
historické, sociální  
a kulturní souvislosti 

 

 

 

 

Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

Vybírá, vytváří  
a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně 
obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je  
pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání osobitých 
výsledků. 

Užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných 
ostatními smysly  
a k zaznamenání podnětů  
z představ a fantazie. 

 

 

 

Vizuálně obrazné 
vyjádření – linie, tvary, 
objemy, světlostní  
a barevné kvality, textury; 
vztahy a uspořádání prvků 
v ploše, objemu, prostoru 
a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, 
rytmus, dynamické 
proměny, struktura), ve 
statickém  
i dynamickém vizuálně 
obrazném vyjádření 

Uspořádání objektů do 
celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém 
průběhu – vyjádření 
vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty 
(lineární, světlostní, 
barevné, plastické  
a prostorové prostředky  
a prostředky vyjadřující 
časový průběh)  
ve statickém i dynamické 
vyjádření 

Vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 

 

OSV – rozvoj 
schopností 
poznávání; 
kreativita 
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Užívá prostředky  
pro zachycení jevů  
a procesů v proměnách  
a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované 
v současném výtvarném 
umění  
a digitálních médiích – 
počítačová grafika, 
fotografie, video, animace. 

 

Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání  
k vnímání ostatními 
smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění 
mimovizuálních podnětů 
při vlastní tvorbě; reflexe 
ostatních uměleckých 
druhů (hudebních, 
dramatických) 

Smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická 
média, reklama; výběr, 
kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě  

Vztah vnímání 
zrakem a 
ostatními 
smysly 

MEV – vnímání 
mediálních 
sdělení, reklama 

 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; 
porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již 
existujících i běžně 
užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření. 

Rozliší působení vizuálně 
obrazného vyjádření  
v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního 
účinku a v rovině sociálně 
utvářeného i symbolického 
obsahu. 

 

 

Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a 
osobních zkušeností – 
manipulace s objekty, 
pohyb těla a jeho umístění 
v prostoru, akční tvar 
malby a kresby, 
uspořádání prostoru, 
celku vizuálně obrazných 
vyjádření a vyjádření 
proměn; výběr a uplatnění 

Typy vizuálně obrazných 
vyjádření – hračky, 
objekty, ilustrace textů, 
volná malba, skulptura, 
plastika, animovaný film, 
comics, fotografie, 
elektronický obraz, 
reklama, vizualizované 
dramatické akce, 
komunikační grafika; 
rozlišení, výběr  
a uplatnění pro vlastní 
tvůrčí záměry 

Přístupy k vizuálně 
obrazným vyjádřením – 
hledisko jejich vnímání 
(vizuální, haptické, 

Typy vizuálně 
obrazných 
vyjádření a 
přístupy k nim 

OSV – 
kreativita, 
pružnost 
nápadů, 
originalita 
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statické, dynamické), 
hledisko jejich motivace 
(fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém 
vnímání, racionálně 
konstruktivní, expresivní); 
reflexe a vědomé 
uplatnění při vlastních 
tvůrčích činnostech  

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

Interpretuje umělecká 
vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; 
vychází při tom ze svých 
znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a 
prožitků.Porovnává na 
konkrétních příkladech 
různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, 
společenské a kulturní 
podmíněnosti svých 
hodnotových soudů. 

Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných 
vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

Osobní postoj  
v komunikaci – jeho 
utváření a zdůvodňování; 
důvody vzniku odlišných 
interpretací vizuálně 
obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených 
a přejatých), kritéria jejich 
porovnávání, jejich 
zdůvodňování 

Komunikační obsah 
vizuálně obrazných 
vyjádření – utváření  
a uplatnění 
komunikačního obsahu; 
vysvětlování a obhajoba 
výsledků tvorby  
s respektováním záměru 
autora; prezentace  
ve veřejném prostoru, 
mediální prezentace 

Proměny komunikačního 
obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření 
vlastních děl  
i děl výtvarného umění; 
historické, sociální  
a kulturní souvislosti 

 

 

Interpretace 
obrazných 
vyjádření 

OSV – 
kooperace; 
neverbální 
komunikace 

 

 

 

Ročník: 8. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK32 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

vybírá, vytváří a 
pojmenovává co 
nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich 
vztahů, uplatňuje je 
pro vyjádření 
vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a 
poznatků, variuje 
různé vlastnosti prvků 
a jejich vztahu pro 
získání osobitých 
výsledků  

vizuálně obrazné 
vyjádření, jeho prvky 
ve vztazích a 
uspořádání 

uspořádání objektů 
do celků 

lineární, světlostní a 
barevné vztahy, 
plasticita, 
zaznamenání 
časového průběhu  

 

 

Objekty  

užívá vizuálně 
obrazných vyjádření k 
zaznamenání 
vizuálních 
zkušeností, 
zkušeností získaných 
ostatními smysly a k 
zaznamenání 
podnětů z představ a 
fantazie  

 

vztahy, vnímání 
zrakem a ostatními 
smysly 

 

Vztahy OSV – mezilidské 
vztahy 

užívá prostředky pro 
zachycení jevů a 
procesů v proměnách 
a vztazích, k tvorbě 
užívá některé metody 
uplatňované v 
současném 
výtvarném umění a 
digitálních médiích – 
počítačová grafika, 
fotografie, video, 
animace Zde 
formulovat výstup 

 

smyslové účinky 
obrazných vyjádření  

Smyslové účinky  

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY  

vybírá, kombinuje a 
vytváří prostředky pro 
vlastní osobité 

prostředky pro 
vyjádření emocí, 
nálad, fantazie, 

Emoce a nálady OSV - porozumění 
sobě samému a 
druhým  

                                                 
32 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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vyjádření, porovnává 
a hodnotí jeho účinky 
s účinky již 
existujících i běžně 
užívaných vizuálně 
obrazných vyjádření  

představ i zkušeností  

rozliší působení 
vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v 
rovině subjektivního 
účinku a v rovině 
sociálně utvářeného 
a symbolického 
obsahu  

typy vizuálně 
obrazných vyjádření  

skulptura, plastika, 
volná malba, 
animovaný film, 
komix, fotografie, 
dramatická akce  

 Globální - utváří 
pozitivní postoje k 
jinakosti a kulturní 
rozmanitosti 

 

interpretuje umělecká 
vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti 
i minulosti, vychází 
při tom ze svých 
znalostí historických 
souvislostí i osobních 
zkušeností a prožitků  

 

Historická díla - 
prezentace 

 

 Globální - vede k 
poznání a pochopení 
života a díla 
významných 
Evropanů a iniciuje 
zájem žáků 
o osobnostní vzory 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ  

ovnává na 
konkrétních 
příkladech různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření, 
vysvětluje své postoje 
k nim s vědomím 
osobní, společenské 
a kulturní 
podmíněnosti svých 
hodnotových soudů  

ověřuje komunikační 
účinky vybraných 
upravených či 
samostatně 
vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v 
sociálních vztazích, 
nalézá vhodnou 
formu pro jejich 
prezentaci  

 

zaujímání osobního 
postoje, nabývání 
komunikačních 
obsahů a jeho 
proměny  

zdůvodňování 
odlišností, hledání 
kritérií pro prvky 
osobité i převzaté, 
respektování záměru 
autora, veřejná 
prezentace, proměny 
obsahu v různých 
rovinách – historická, 
kulturní a sociální  

 

 

 

 

Osobní postoje VDO - rozvíjí a 
podporuje 
komunikativní, 
formulační, 
argumentační, 
dialogické a 
prezentační 
schopnosti a 
dovednosti 
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 5.17  Hudební výchova 

 

Charakteristika Hv 1. stupeň 
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Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Provází žáky celých 9 let jejich 
povinné školní docházky. Předmět směřuje a dopomáhá tomu, aby se žáci seznámili 
s rozmanitostí a pestrostí celého hudebního světa. 

Klademe důraz na praktické pěvecké činnosti, kterým věnujeme většinu hodin. Zaměřujeme 
se na to, aby žáci získali základní přehled o významných světových a domácích hudebních 
velikánech a orientovali se v hudebních dějinách. Poslechové činnosti umožňují dětem 
seznámit se s rozmanitými hudebními žánry nejen hudby klasické, ale také moderní. 

Jelikož na škole není samostatná hudební učebna, výuka probíhá ve třídách, které jsou 
vybaveny klavírem a CD přehrávačem. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• předkládá  žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů  

• aktivizuje žáky k doplňování,  přiřazování části daných písní a posuzování nálady 
orchestrálních děl 

• vede žáky k vyhledávání a srovnávání různých způsobů uměleckého vyjádření na 
příkladech konkrétních hudebních děl současnosti a minulosti 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

• vytváří pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na danou problematiku; 

• Vede žáka k využívání běžných technických komunikačních zařízení a prostředků. 

• vede žáky k vlastní interpretaci hudebního díla, interpretace vlastního díla 
porovnávána s interpretací ostatních interpretů 

• ve dvojicích či skupinách dotváří konečnou podobu písně 

• podněcuje žáky k vyjádření se neverbální formou a vhodnou reakcí na dirigentská 
gesta 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

 

• vede žáky k používání učebnic a materiálů hudební výchovy, slovníků, muzikálových 
dokumentů, aj. 

• seznamuje žáky se základní hudební terminologii 

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce 

• Zprostředkovává  návštěvy hudebně výchovných koncertů ve svém okolí 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 
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• pozitivně zapojuje žáky do práce ve skupině,  realizuje hudební  projekty 

• častou prací  ve skupině rozvíjí kladné vztahy mezi žáky, rozvíjí jejich sebedůvěru; 
zabraňuje jejich pocitu podceňování a ostychu 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků  

• rozšiřuje kulturní přehled u žáků návštěvou hudebně kulturních akcí  

• celkově rozvíjí jejich osobnost 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 
práce 

• vede žáka k používání a volbě vhodných hudebních  pomůcek,  různých materiálů a 
prostředků, využívání rozmanitých hudebních nástrojů i netradičních hudebních 
pomůcek 

• vede žáky k samostatnosti, k využívání a vytváření  notových zápisů, k vlastní 
hudební produkci   

 

Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Zpívá jednoduché 
písně dle svých 
individuálních 
schopností. 

Rozvíjí si své pěvecké 
dovednosti. 

Zpěv  písní 
přiměřeného rozsahu. 

Melodizace říkadel 

Dechová cvičení 

Frázování při zpěvu 
písní. 

Hlasová hygiena 

Pěvecký a mluvní 
projev 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
Reaguje na hudbu, 
pokouší se o 
jednoduchou hudební 
improvizaci. 

Jednoduché lidové 
tance, taneční hry se 
zpěvem. 

Hudební pantomima 

Pohybové hry 

Hra na rytmické 
nástroje  

Pohybová výchova MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

MUV 

Multikulturalita 

OSV 

Rozvoj schopností 
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Základy dirigování poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
Dokáže porovnat sílu 
zvuku, tónu, hudební 
ukázky. 

Při poslechu analyzuje  
některé hudební 
nástroje. 

Poslech ukázek 
různých hudebních 
stylů a žánrů: 

Hudba taneční, 
pochod, ukolébavka… 

Lidský hlas a hudební 
nástroj 

 

Melodie vzestupná a 
sestupná 

 

Poslech –hudební styly 
a žánry 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
Využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře. 

Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty. 

Reprodukce skladbiček 
pomocí hudebních 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře. 

Hudební doprovod, hry 

Hra na hudební 
nástroje 

Rytmizace a 
melodizace 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  
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Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Zpívá jednoduché 
písně dle svých 
individuálních 
schopností. 

Rozvíjí si své pěvecké 
dovednosti. 

 

 

Zpěv  písní 
přiměřeného rozsahu. 

Rozšířování hlasového 
rozsahu 

Realizace písní ve 2/4 
taktu 

Melodizace říkadel 

Dechová cvičení 

Frázování při zpěvu 
písní. 

Nota jako grafický znak 
pro tón 

Hlasová hygiena 

Pěvecký a mluvní 
projev 

 

 

 

 

Hudební rytmus 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
Reaguje na hudbu, 
pokouší se o 
jednoduchou hudební 
improvizaci. 

Pohybem vyjadřuje 
tempo a dynamiku 

Jednoduché lidové 
tance, taneční hry se 
zpěvem. 

Hudební pantomima 

Pohybová improvizace 
s využitím tanečních 
kroků a utváření 
pohybové paměti 

Pohybové hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybová výchova 

 

 

 

 

 

Orientace v prostoru 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

MUV 

Multikulturalita 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
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Dokáže porovnat sílu 
zvuku, tónu, hudební 
ukázky. 

Při poslechu analyzuje  
některé hudební 
nástroje. 

Rozpozná v proudu 
hudby některé hudební 
nástroje 

Rozpozná výrazné 
tempové a dynamické 
změny v proudu znějící 
hudby 

Poslech ukázek 
různých hudebních 
stylů a žánrů. 

Lidský hlas a hudební 
nástroj 

Melodie vzestupná a 
sestupná 

Kvalita tónů – délka, 
síla, barva, výška 

Poslech –hudební styly 
a žánry 

 

 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře. 

Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty. 

Improvizuje v rámci 
jednoduchých 
hudebních forem 

Reprodukce skladbiček 
pomocí hudebních 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře. 

Hra na rytmické 
nástroje  

Hudební doprovod, hry 

Improvizace říkadel 

 

Hra na hudební 
nástroje 

Rytmizace a 
melodizace 

Hudební improvizace 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  
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Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Zpívá jednoduché 
písně dle svých 
individuálních 
schopností. 

Rozvíjí si své pěvecké 
dovednosti. 

Snaží se zpívat 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně v 
jednohlase 

Zpěv  písní 
přiměřeného rozsahu. 

Rozšířování hlasového 
rozsahu 

Realizace písní ve 2/4, 
¾ a 4/4 taktu. 

Kánon 

Melodizace říkadel 

Dechová cvičení 

Frázování při zpěvu 
písní. 

Nota jako grafický znak 
pro tón 

Hlasová hygiena 

Pěvecký a mluvní 
projev 

 

 

 

 

Hudební rytmus 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
Reaguje na hudbu, 
pokouší se o 
jednoduchou hudební 
improvizaci. 

Pohybem vyjadřuje 
tempo a dynamiku 

 

Jednoduché lidové 
tance, taneční hry se 
zpěvem. 

Hudební pantomima 

Pohybová improvizace 
s využitím tanečních 
kroků a utváření 
pohybové paměti 

Pohybové hry 

Hra na rytmické 
nástroje  

 

Dvoudobý takt 

 

Pohybová výchova 

 

 

Orientace v prostoru 

 

 

 

 

 

 

Taktování 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

MUV 

Multikulturalita 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
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Dokáže porovnat sílu 
zvuku, tónu, hudební 
ukázky. 

Rozliší hudbu vokální, 
instrumentální a 
vokálně instrumentální 

Při poslechu analyzuje  
některé hudební 
nástroje. 

Rozpozná v proudu 
hudby některé hudební 
nástroje 

Rozpozná výrazné 
tempové a dynamické 
změny v proudu znějící 
hudby 

 

Poslech ukázek 
různých hudebních 
stylů a žánrů. 

Malá písňová a velká 
písňová forma 

Lidský hlas a hudební 
nástroj 

Melodie vzestupná a 
sestupná 

Kvalita tónů – délka, 
síla, barva, výška 

 

 

 

Poslech –hudební styly 
a žánry 

 

 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
Využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře. 

Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty. 

Improvizuje v rámci 
jednoduchých 
hudebních forem 

Reprodukce skladbiček 
pomocí hudebních 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře. 

Hudební doprovod, hry 

Zápis a čtení 
rytmického schématu 
jednoduchého motivu 

Improvizace říkadel, 
jednodílné písňové 
formy 

 

Hra na hudební 
nástroje 

 

Rytmizace a 
melodizace 

 

 

 

 

Hudební improvizace 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  
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Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Zpívá na základě svých 
dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase v 
durových i mollových 
tóninách 

Realizuje podle svých 
schopnopstí a 
dovedností 
jednoduchou melodii 
zapsanou pomocí not 

 

 

Zpěv  písní 
přiměřeného rozsahu. 

Rozšířování hlasového 
rozsahu 

Realizace písní ve 2/4, 
¾ a 4/4 taktu. 

Kánon 

Zachycení melodie 
pomocí jednoduchého 
grafického vyjádření 

Zápis rytmu 
jednoduché písně 

Hlasová hygiena 

Pěvecký a mluvní 
projev 

 

 

 

 

Hudební rytmus 

 

 

 

 

Záznam vokální hudby 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
Ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím 
tanečních kroků 

Na zákldě 
individuálních 
schopností a 
dovedností vytváří 
pohybové improvizace 

Jednoduché lidové 
tance, taneční hry se 
zpěvem. 

Hudební pantomima 

Pohybová improvizace 
s využitím tanečních 
kroků a utváření 
pohybové paměti 

Pohybové hry  

Dvoudobý a třídobý 
takt 

 

Pohybová výchova 

 

 

 

 

 

Orientace v prostoru 

 

Taktování 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

MUV 

Multikulturalita 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
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Rozliší hudbu vokální, 
instrumentální a 
vokálně instrumentální 

Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
hudební výrazové 
prostředky  

Upozorní na zřetelné 
tempové a harmonické 
změny 

 

Poslech ukázek 
různých hudebních 
stylů a žánrů. 

Hudební prvky 
s výrazným rytmem, 
melodií, harmonií, 
barvou, kontrastem a 
gradací 

Malá písňová a velká 
písňová forma 

 

 

Poslech –hudební styly 
a žánry 

 

 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Využívá jednoduché po 
případě složitější 
hudební nástroje 
k doprovodné hře. 

Rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty. 

Vytváří podle svých 
dispozic jednoduché 
předehry a dohry a 
provádí elementární 
hudební improvizace. 

 

Reprodukce skladbiček 
pomocí hudebních 
nástrojů z Orffova 
instrumentáře. 

Tvorba předeher a 
doher  

Hudební doprovod, hry 

Zápis a čtení 
rytmického schématu 
jednoduchého motivu 

Improvizace říkadel, 
jednodílné písňové 
formy 

 

Hra na hudební 
nástroje 

 

Rytmizace a 
melodizace 

 

 

 

 

Hudební improvizace 

MEV 

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

OSV 

Rozvoj schopností 
poznání 

Kreativita 

Komunikace 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti  
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Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
Zpívá na základě svých 
dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně 
v přiměřeném rozsahu  
ke svým individuálním 
schopnostem. 

Zpěv lidových a 
umělých písní 

Zpěv jednoduchých 
kánonů 

Zpěv  jednohlasý  

Jednoduchý dvojhlas 

OSV  

zpívání jako prostředek 
relaxace, analýza 
vlastních i cizích 
postojů a hodnot 

MEV 

analýza stavby písní, 
identifikování 
výrazových prostředků  
a postojů  
a názorů autora 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
Ztvárňuje hudbu 
pohybem, využívá 
taneční kroky, na 
základě individuálních 
schopností a 
dovedností vytváří 
pohybové  
improvizace. 

Tanečky v 2/4 i ¾  
taktu. 

Taneční improvizace. 

Tanec OSV 

rozvoj dovedností pro 
spolupráci, rozvoj 
pozornosti  
a soustředění, pohyb 
jako prostředek 
komunikace 

MEV 

ráce v týmu: skupinové 
tance 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
Rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
z užitých hudebních 
výrazových prostředků, 
upozorní na výraznou 
změnu. 

Poslech ukázek vážné 
i moderní hudby 

Pohybové reakce na 
změny v proudu hudby 

Pohybové ztvárnění 
zaznamenaných změn 
při poslechu hudby 

 

Klasická hudba 

Hudební skladatel 

 

 

 

OSV 

uvědomování si 
hodnot, postojů  
a názorů druhých při 
vnímání hudby, rozvoj 
pozornosti  
a soustředění 

MUV 

poznávání kulturní 
odlišnosti, 
multikulturalita jako 
prostředek vzájemného 
obohacování 

Při rytmizaci říkadel  
prohlubuje poznatky 
správného 
hospodaření 

Rytmizace a 
melodizace sousloví a 
říkadel 

Hudební hygiena OSV 

Rozvoj sebepoznání  
a sebepojetí, cvičení 
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s dechem. Hry Na otázku o 
odpověď 

sebekontroly 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Využívá na základě 
svých hudebních 
schopností a 
dovedností 
jednoduché, popřípadě 
složitější hudební  
nástroje k doprovodné 
hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů 
skladeb a písní. 

Hra na Orffovy hudební 
nástroje 

Dirigentská gesta 

Hudební nástroje 

Orchestr 

Dirigent 

 

OSV 

řešení problému, 
komunikace 
prostřednictvím 
hudebních nástrojů 

MEV 

analyzování stavby 
sdělení  

MUV 

poznávání kulturní 
diference 

 

 

 

Charakteristika Hv 2. stupeň 

 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Provází žáky celých 9 let jejich 
povinné školní docházky. Předmět směřuje a dopomáhá k tomu, aby se žáci seznámili 
s rozmanitostí a pestrostí celého hudebního světa. 

Klademe důraz na praktické pěvecké činnosti, kterým věnujeme většinu hodin. Zaměřujeme 
se na to, aby žáci získali základní přehled o významných světových  
a domácích hudebních velikánech a orientovali se v hudebních dějinách. Poslechové 
činnosti umožňují dětem seznámit se s rozmanitými hudebními žánry nejen hudby klasické, 
ale také moderní. Hodiny hudební výchovy jsou také doplněné o pohybové a instrumentální 
činnosti, které vedou k rozvíjení prožívání a vnímání hudby.  

2. stupeň plynule navazuje na 1. stupeň, na kterém žáci započali se základy hudebních 
dovedností. 

Jelikož na škole není samostatná hudební učebna, výuka probíhá ve třídě, která je vybavena 
klavírem. 

 

Obsahové vymezení hudební výchovy na 2. stupni 

Vokální činnosti jsou využívány tak, aby podporovaly rozšiřování hlasového rozsahu, dbaly 
upevňování správných návyků hlasové hygieny. Dále je prováděn nácvik  jednohlasého a 
vícehlasého zpěvu, žáci se učí intonovat, odhalují vzájemnou souvislost mezi rytmem řeči a 
hudby, učí se orientovat  v notovém záznamu vokální skladby, rozvíjí hudební sluch a 
hudební představivost.  

Prostřednictvím instrumentálních činností se žáci učí využívat nástroje Orffova instrumentáře 
tak, aby byli schopni vyjádřit rytmickou, tempovou, dynamickou  
a i melodickou stránku písně či skladby.  

Hudebně pohybové činnosti učí žáky ztvárnit pohybem své pocity, představy vyvolané 
hudbou, prožívat její rytmické, melodické, dynamické a rytmické zákonitosti.  
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Poslechové činnosti vedou žáky k tomu, aby se dokázali orientovat v skladbě či písni, 
dokázali odhalit význam díla, k tomu si osvojují potřebné znalosti o uměleckých směrech, 
jejich významných hudebních představitelích spolu s hudební tvorbou, hudebních stylech a 
žánrech. Pozornost je zaměřená na klasickou i populární hudbu.  

 

V průběhu roku jsou do výuky zařazeny krátkodobé třídní projekty zaměřené na téma, 
prostřednictvím kterého mohou žáci uplatnit a zároveň prohloubit své znalosti  
a dovednosti.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
 
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových 
kompetencí žáků.  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel:  

• vede žáky k rozvíjení získané hudební terminologie jejím průběžným užíváním 
v praktických cvičeních 

• srovnáváním hudebních ukázek podněcuje žáky k vyvozování základních rysů 
hudebního stylu a období 

• prostřednictvím souboru pěveckých cvičeních motivuje žáky k tomu, aby kultivovali 
své pěvecké a sluchové dovednosti 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problému 

Učitel: 

• postupně vede žáky k tomu, aby se pokoušeli řešit daný hudební problém (hudební 
teorie, poslech) samostatně na základě svých schopností a dovedností  

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní  

Učitel: 

• umožňuje žákům vyjádřit se, zhodnotit vybrané hudební texty, navrhovat další možné 
varianty  

• podněcuje reakci žáků na současné hudební dění a motivuje je k diskuzi o tomto 
tématu 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociálně personální 

Učitel:  

• cíleně rozvíjí kladné vztahy žáků častou prací ve dvojici či ve skupině, tím poroste 
jejich sebedůvěra a zabrání se podceňování a pocitu ostychu 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
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Učitel: 

• seznamuje žáky s hudebními, kulturními akcemi v našem regionu, a tak si rozšiřují 
kulturní přehled 

  

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• poskytuje žákům příležitost pracovat s rozšiřujícím a prohlubujícím hudebním 
materiálem, tím se zvyšuje úroveň jejich schopností a dovedností 

• umožňuje žákům využívat rozmanité hudební nástroje, kterými zpestřují pěvecké 
dovednosti. 

 

Ročník: 6. 

 
DÍLČÍ VÝSTUPY 

ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÝ CELEK PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Rozšiřuje svůj 
repertoár písní. 

Písně lidové 

Písně umělé 

Koledy 

Trampské písně 

Písně v nářečí 

Písně jiných kultur 

Česká hymna 

Písně 

Zpěv 

OSV  

zpívání jako prostředek 
relaxace, analýza 
vlastních i cizích 
postojů a hodnot 

EVV 

rozvíjení porozumění 
vztahů člověka a 
prostředí  
a důsledkům lidských 
činností na prostředí 

MUV 

etnické písně jako 
prostředek vzájemného 
obohacování 

Upevňuje si zásady 
práce s hlasem. 

Správné dýchání 

Rozezpívání 

Jazykolamy 

Frázování 

Teoretická hlasová 
příprava 

Hlasová hygiena 

OSV 

sebepoznávání  
a sebepojetí 

 

Rozvíjí si své pěvecké 
dovednosti. 

Pěvecký rozsah 

Písně jednohlasé 

Lidový dvojhlas 

Kánon 

Písně v mollové tónině 

Pěvecké dovednosti OSV 

sebepoznávání  
a sebepojetí 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
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Reaguje na hudbu, 
pokouší se o 
jednoduchou hudební 
improvizaci. 

Jednoduché lidové 
tance 

Hudební pantomima 

Pohybové hry 

Hra na rytmické 
nástroje  

Základy dirigování 

Pohybová výchova OSV 

rozvoj dovedností pro 
spolupráci, rozvoj 
pozornosti  
a soustředění, pohyb 
jako prostředek 
komunikace 

MEV 

práce v týmu: 
skupinové tance 

MUV 

učí se vžít do role 
druhého 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Nachází rozdíly 
v hudebních ukázkách, 
pokouší se o 
jednoduchou 
interpretaci hudby. 

Emocionální vnímání 
hudby 

Harmonické změny 

Hudební nástroje 

Rytmus 

Tempo 

Dynamika 

Poslech hudby MEV 

identifikace hudebních 
prvků 

OSV 

uvědomování si 
hodnot, postojů  
a názorů druhých při 
vnímání hudby, rozvoj 
pozornosti  
a soustředění 

Poslechem rozezná 
základní hudební 
nástroje. 

Strunné hudební 
nástroje 

Složení orchestru 

Hudební nástroje MEV 

identifikace slyšených 
hudebních nástrojů 

OSV 

rozvoj pozornosti  
a soustředění 

Seznamuje se 
s různými hudebními 
žánry, nachází rozdíly. 

Opera 

Opereta 

Muzikál 

Melodram 

Hudba a film 

Moderní hudební žánry MEV 

 určení zábavné, 
informativní, 
společenské funkce 
díla, identifikace 
postojů  
a názorů uložených  
v díle 

OSV 

rozvoj pozornosti  
a soustředění 

MUV 

etnická hudba jako 
prostředek 
obohacování, 
naslouchání sdělení 
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druhého 

Má přehled o 
významných českých 
hudebních velikánech. 

B. Smetana 

A. Dvořák 

L. Janáček 

a další významná díla 

Významné české 
osobnosti hudebních 
dějin 

OSV 

cvičení dovednosti 
zapamatování 

 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Používá základní 
hudební teorii. 

Prozkoumává hudební 
materiál a pracuje 
s ním. 

Hudební terminologie 

Hudební značení 

Orientace ve skladbě 

Hudební teorie OSV 

řešení problému, 
komunikace 
prostřednictvím 
hudebního materiálu 

MEV 

indentifikace 
základních 
orientačních prvků 

 

 

Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Svůj repertoár písní si 
rozšiřuje o písně 
nové. 

Písně lidové (české i 
zahraniční) 

Písně populární 

Kramářské písně 

Písně revoluční 

Písně OSV  

písně jako zdroj 
sebepoznání  

VMEGS 

texty písní jako zdroj 
informací o světě 
kolem nás 

EVV 

texty písní jako zdroj 
informací o 
problémech životního 
prostředí  
a vztahu člověka  
k prostředí 

MUV 

příčiny  
a důsledky 
diskriminace 

Kultivuje si svůj 
hudební sluch a hlas, 
upevňuje si své 

Hlasová hygiena 
v období mutace 

Hlasová příprava 

Hlasová vybavenost 

OSV 

sebepoznávání  
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pěvecké dovednosti. Vokalizace 

Písně jednohlasé a 
dvojhlasé 

a sebepojetí 

EVV 

správné návyky při 
zpívání jako způsob 
ochrany zdraví 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Rozvíjí si své 
pohybové dovednosti. 

Lidové a populární 
tance 

Hudební pantomima 

Taktování 

Pohybová výchova OSV 

pohyb jako způsob 
komunikace, rozvoj 
poznávání, 
sebepoznání  
a seberegulace 

EVV 

pohyb jako ochrana 
zdraví 

MEV 

rozvíjení práce  
a komunikace  
v týmu 

MUV 

poznávání prvků 
etnických tanců  

VMEGS 

skrze pohyb 
poznávání zvyků a 
tradic evropských 
národů  

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Pokouší se o 
zevrubnější 
interpretaci hudebních 
děl.  

Porovnává hudební 
ukázky podobného 
stylu a nalézá rozdíly. 

Hudební forma 

Hudební nástroje 
dechové 

Vliv programní hudby 

Rytmus, tempo… 

Poslech hudby MEV 

identifikace základních 
orientačních prvků 
v díle  
a analýza stavby díla 

MUV 

odhalování 
specifických rysů 
hudebních jazyků 

OSV 

rozvoj pozornosti  
a soustředění 

Prozkoumává další 
hudební žánry a styly. 

Programní hudba 

Folklor 

Vlivy mimoevropských 
kultur na hudbu 

Nové prvky a vlivy 
v hudbě 

MEV 

objasnění cílů  
a pravidel hudebního 
díla, poznávání funkcí 
sdělení, identifikování 
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evropskou postojů  
a názorů autora 

OSV 

cvičení smyslového 
vnímání  
a rozvoj pozornosti 

MUV 

odhalování 
jedinečnosti autora  
a rovnocennosti všech 
etnických skupin 

Seznamuje se 
s dalšími významnými 
českými velikány 

B. Martinů 

J. Suk 

V. Novák…. 

-významná díla 

Významné osobnosti 
českých hudebních 
dějin 

OSV 

cvičení dovednosti 
zapamatování  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Snaží se využívat 
hudební teorii v praxi. 

Notový zápis 

Hudební značení 

Programní hudba 

Princip kontrastu 

Hudební teorie OSV 

řešení problémů 
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Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ CELEK PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

Seznamuje se s novými 
písněmi a novými žánry. 

Kabaretní píseň 

Šanson 

Jazz 

Country 

Western 

Blues, ragtime 

Spirituál 

Pop 

Rock 

Folklor 

Písně různých stylů OSV 

cvičení dovedností 
zapamatování 

EVV 

texty písní jako zdroj 
informací o lidské 
aktivitě a problémech 
životního prostřední, 
vztahu člověka k 
prostředí 

MEV 

analýza stavby písní, 
identifikování 
výrazových prostředků  
a postojů  
a názorů autora 

MUV 

poznávání vlastního 
kulturního zakotvení 

VMEGS 

objevování Evropy  
v kontextu hudby 

 

Upevňuje si osvojené 
pěvecké dovednosti 
hlasové a intonační, 
kultivuje si svůj hudební 
sluch a hlas. 

Hlasová hygiena 
v období mutace 

Rytmus složitějších 
písní 

Upevňování získaných 
schopností 

Hlasová hygiena 

Pěvecké dovednosti 

OSV 

sebepoznávání  
a sebepojetí  

EVV 

poznávání možností  
a způsobů ochrany 
zdraví 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

Rozvíjí si své pohybové 
dovednosti. 

Tance poč. 20. století 

Pohybové hry 

Pohybová výchova MEV 

identifikování postojů  
a názorů autora 
hudebního díla 

OSV 

pohybové činnosti jako 
relaxace, komunikování 
skrze řeč těla, rozvoj 
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sociálních dovedností 
pro kooperaci 

MUV 

poznávání jedinečnosti 
každého člověka a jeho 
individuálních 
zvláštností, uplatňování 
principu slušného 
chování 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

Na základě získaných 
teoretických poznatků 
se pokouší o kritiku 
hudebních děl. 

Hudební nástroje bicí 

Ostatní získané znalosti 

Poslech hudby OSV 

rozvoj pozornosti  
a soustředění, řešení 
problémů 

MEV 

kritické vnímání 
hudebního díla a 
analyzování stavby 

MUV 

dílo jiného etnika jako 
prostředek vzájemného 
obohacování, rozvíjení 
naslouchání druhým 

 

 

Rozšiřuje si všeobecný 
hudební přehled. 

Moderní žánry 

Významné osobnosti 
jednotlivých stylů 

Umění x kýč 

Rozvoj moderních žánrů 
od 20. let 20. století 

Problém 20. století 

OSV 

cvičení dovednosti 
zapamatování 

VMEGS 

poznávání české a 
evropské kultury, historie 
v kontextu hudby  

 

Prozkoumává další 
hudební žánry a styly, 
zaměřuje se především 
na hudbu populární. 

Jazz 

Blues 

Ragtime 

Rock and roll 

Pop 

Rock 

Folk 

Folklor 

Hudební styly 20. století MEV 

kritické vnímání hudební 
tvorby, určování 
výrazových prostředků a 
funkcí sdělení 

MUV 

vliv etnického původu na 
podobu hudebních 
žánrů, základní 
informace  
o různých etnických  
a kulturních skupinách  

OSV 

cvičení sebekontroly, 
cvičení pozornosti  
a soustředění 
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VMEGS 

poznávání Evropy 
v kontextu hudby 

Seznamuje se 
s významnými 
světovými velikány. 

L. van Beethoven 

W.A.Mozart 

A. Vivaldi 

P.I.Čajkovskij 

F. Chopin 

J.S.Bach 

-významná díla 

Významné osobnosti 
světových dějin 

OSV 

cvičení dovedností 
zapamatování 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI   

Využívá nabytou 
hudební teorii v praxi a 
dále si ji rozšiřuje. 

Improvizace 

Synkopa 

Polyfonie 

Monodie 

Vzájemné podněty a 
vztahy v hudbě 

Hudební teorie MEV 

pěstování kritického 
přístupu k hudebnímu 
sdělení, identifikování 
výrazových prostředků, 
postojů  
a názorů autora 

OSV 

rozvíjení pozornosti  
a soustředění 
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Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

Repertoár písní si 
rozšiřuje především dle 
vlastního výběru. 

Písně populární 

Současná hudební 
scéna 

Moderní písně OSV 

cvičení zapamatování, 
rozvíjení sebepoznání  
a sebepojetí 

MEV 

rozvíjení kritického 
čtení  a vnímání autora 
sdělení 

MUV 

poznávání kulturní 
odlišnosti, 
multikulturalita jako 
prostředek vzájemného 
obohacování 

EVV 

diskutování nad 
vztahem člověka  
k prostředí 

VMEGS 

objevování Evropy  
a světa kolem nás 

Má upevněny pěvecké 
dovednosti (hlasové i 
sluchové). 

Objasní rizika 
špatného zacházení 
s hlasem. 

Hlasová hygiena 

Onemocnění hlasivek 

Improvizování melodie 
a doprovod písní 

Hlasová hygiena 

Pěvecké dovednosti 

OSV 

rozvoj sebepoznání  
a sebepojetí, cvičení 
sebekontroly 

EVV 

upevňování možností  
a způsobů ochrany 
zdraví 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Rozvíjí si své 
pohybové dovednosti. 

Nácvik lidových tanců 

Základy muzikoterapie 

Pohybová výchova OSV 

upevňování dovedností 
pro pozitivní naladění 
mysli  
a dobrý vztah k sobě 
samému, rozvíjení 
komunikace skrze řeč 
těla  
a rozvoj individuálních 
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dovedností pro 
kooperaci 

MEV 

identifikování postojů  
a názorů autora díla 

MUV 

udržování tolerantního 
vztahu  
a rozvíjení spolupráce 
s jinými lidmi 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Na základě získaných 
teoretických poznatků 
posoudí úroveň 
hudebních děl, kriticky 
je zhodnotí. 

Hudební technika 

Hudební nástroje 

Styl hudby 

Poslech hudby 

Problematika hudby 
20. a 21. století 

Umění x kýč 

MEV 

kritické vnímání 
hudebního díla, 
analýza stavby díla 

OSV 

cvičení pozornosti  
a soustředění, analýza 
vlastních  
a cizích postojů 

MUV 

dílo jiného etnika jako 
prostředek vzájemného 
obohacování, rozvíjení 
naslouchání druhým 

Prozkoumává další 
hudební žánry a styly. 

Divadelní a filmová 
hudba 

Muzikál 

Keltská hudba 

Relaxační hudba 

Současná hudební 
scéna 

Regionální kapely 

Hudební styly 

Současná hudební 
scéna 

MEV 

kritické vnímání 
hudebního díla, 
analýza stavby díla, 
identifikování postojů  
a názorů autora 

VMEGS 

objevování Evropy  
a světa v kontextu 
hudebních žánrů 

OSV 

cvičení pozornosti  
a soustředění 

MUV 

poznávání kulturní 
diference, vliv 
etnického původu na 
hudební tvorbu, 
multikulturalita jako 
prostředek vzájemného 
obohacování 
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Seznamuje se 
s hudebními dějinami.  

Propojuje získané 
poznatky se znalostmi 
z ostatních oblasti 
umění.  

Hudební dějiny 

Představitelé 

Hudební dějiny od 
počátku po 21. století 

Významní představitelé 

OSV 

cvičení dovedností 
zapamatování 

VMEGS 

poznávání české a 
evropské kultury, 
historie v kontextu 
hudby 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Rozvíjí si všeobecný 
přehled o nové 
poznatky a metody 
v hudbě a umění. 

Moderní hudební 
nástroje 

Elektronika 

Zvukový záznam 
hudby 

Relaxační hudba 

Základy muzikoterapie 

Hudební teorie 

Nové prvky a metody 
v hudbě 

Proměnlivost 
estetických norem v 
umění 

MEV 

pěstování kritického 
přístupu k tvorbě, 
analyzování stavby 
sdělení 

OSV 

rozvoj schopností 
poznávání, hudba jako 
prostředek relaxace 

MUV 

poznávání kulturní 
diference  

 

 

 5.18  Tělesná výchova 

 

Charakteristika Tv 1. stupeň 

 
 
Zdraví je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je jedním ze 
základních předpokladů spokojeného a aktivního života, je důležité pro optimální pracovní 
výkonnost a dobrý fyzický vzhled. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v sobě zahrnuje vzdělávací obor Tělesná výchova, který 
má na 1. stupni časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku. Součástí tělesné výchovy 
je plavecký výcvik od 1. – 3. třídy s časovou dotací 10 hodin v 1. třídě a 20 hodin ve 2. – 3. 
třídě. 

Předmět Tělesná výchova tvoří spolu s Výchovou ke zdraví náplň vzdělávací oblasti Člověk 
a zdraví. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro 
dobrou pracovní výkonnost, stává se rozvoj a ochrana zdraví stále významnější součástí 
vzdělávacího procesu, který zahrnuje pohybové dovednosti: průpravná cvičení i zvládnutí 
atletických, gymnastických, akrobatických a rytmických cvičení, cvičení na nářadích a s 
náčiními, druhy běhu, skoků, odrazů, hodů míčem, základy atletických, míčových a dalších 
sportovních her, rytmická cvičení, turistika, plavání, dopravní výchova. Výuka probíhá ve 
speciálně upravených prostorách (tělocvična) a při vhodném počasí venku na školním hřišti. 
Velmi vhodné je také využít sportovní zařízení v blízkosti školy a také možnosti, které nabízí 
příroda.  
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Tato oblast naplňuje EKO cíle ZŠ Janovice. Směřuje k poznání sebe sama, pochopení 
hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence a problémů spojených s nemocí. Žáci se 
seznamují s nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují 
si dovednosti a způsoby rozhodování, získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví 
vlastní i zdraví jiných. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

• využívat pozitivní motivaci jako jeden ze základních postupů pro utváření trvalého 
zájmu o učení; 

• umožňovat žákům hodnotit svou činnost, výsledky své práce a vlastní pokrok; 
navozovat situace pro sebehodnocení žáků. 

• vytváříme prostor k osvojení (ukázka – zkoušení) nových pohybových dovedností,  

• pěstujeme u žáků chuť na sobě pracovat, osvojené dovednosti dále rozvíjet, 
zdokonalovat (zkoušíme je v pozměněných podmínkách); 

Kompetence k řešení problémů 

• zejména při hrách vedeme žáky k dodržování pravidel, společně s nimi vytváříme 
různá opatření při jejich neplnění, porovnáváme názory jednotlivců i skupin na dílčí 
situace; 

• nabízíme žákům prostor pro stanovení vlastních pravidel, které korespondují 
s pravidly školního řádu; 

• vytváříme prostor  žákům k  rychlé reakci na různé situace (poskytnutí první pomoci, 
dopomoci…); 

• nabízíme žákům řadu aktivizačních metod, které jim pomohou pochopit význam 
pohybu pro život člověka; 

• vybízet žáky k porovnávání názorů, mediálních tvrzení a vlastních zkušeností se 
zdravím, k vyhodnocování a vyvozování závěrů v rovině chování, rozhodování a 
jednání v různých životních situacích. 

Kompetence komunikativní 

• vytvářet pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na problematiku zdraví; 

• uplatňovat ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností 
komunikační obrany proti agresi a manipulaci. 

• přirozenou cestou žáky učíme základním tělovýchovným pojmům, orientaci 
v obrazových schématech;  

• nabízíme žákům dostatek prostoru k verbální i nonverbální komunikaci (říkadla, 
básničky k pohybovým hrám, komentování sportovních klání, domluva při hrách, 
pohybové vyjádření nálady, zvířete…, sestavy na hudbu apod.) 

• vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel (reakce na píšťalku, aj. symboly, 
gesta, značky) 

Kompetence sociálně personální 
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• prostřednictvím skupinových činností, prožitkových pobytů učíme žáky spolupráci, 
ochotě si pomáhat, empatii;  

• vedeme žáky k hodnocení sebe sama i ostatních; 

• rozvíjíme osobní vlastnosti žáka: poctivost, čestnost, odpovědnost, pevnou vůli, 
přiměřené sebevědomí, …. 

• při hudebně pohybových činnostech děti vedeme ke ztrátě ostychu z navázání 
kontaktu (očního, dotekového); 

Kompetence občanská 

• prostřednictvím akčních metod vedeme žáky ke sledování dění v oblasti profesionální 
tělesné výchovy a sportu; 

 

Kompetence pracovní 

 

• vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a pravidel hygieny (viz. pravidla), 
řešíme problematiku zdraví; 

 

 

Ročník: 1. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech 

Spojuje pravidelnou 
každodenní 
pohybovou činnost se 
zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

Pohybový režim žáků, 
délka a intenzita 
pohybu 

Příprava před 
pohybovou činností, 
uklidnění pozátěží, 
napínací a 
protahovací cvičení 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovná
vací a relaxační cviky 
, cvičení s 
pomůckami (tyče, 
švihadla, 
míče,obruče..) 

Organizace a 
bezpečnost 
cvičebnmího 
prostoru. Bezpečnost 
v šatnách a 
umývárnách. 

Bezpečná příprava a 
ukládání nářadí, 

Pohyb a zdraví 

 

 

 

Příprava organismu 

 

Hygiena při TV 

 

 

 

 

Bezpečnost při 
pohybových 
činnostech 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 
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náčiní a pomůcek. 

První pomoc v 
podmínkiách TV. 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Reaguje na základní 
pokyny a povely 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti  

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
 Pravidla her, závodů 
a soutěží,evidence, 
měření a 
vyhodnocení  

 

Základní organizace 
prostoru a činnosti ve 
známeém prostředí 

Zásady chování a 
jednání fair play 

Komunikace v Tv VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,an
gažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

MKV - lidské vztahy 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině. 

Usiluje o jejich 
zlepšení 

Spolupracuje při 
jednoducdhých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích 

  

Technika běhu 

Atletická abeceda 

Střídání rychlé chůze 
s během 
Sprint - 50 m  
Vytrvalostní běhy  

Skok daleký z místa  

Hod kriketovým   
míčkem - na dálku 

Šplh na tyči 

Hry s různým 
zaměřením, 
netradiční pohybové 
hry,využití hraček a 
netradičního náčiní 
při cvičení 

Akrobacie – stoj na 
lopatkách, kotoul 
vpřed, kotoul vzad, 
kotoul vpřed 
opakovaně, kotoul 
vpřed s výskokem 

Lavička, kladinka – 
chůze po lavičkách a 
kladince bez 
dopomocí 

Cvičení na žebřinách 

 Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( 
multifunkční hřiště, 
travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře 

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
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Přeskok- průpravná 
cvičení pro nácvik 
gymnastického 
odrazu z trampolínky 

Rytmická gymnastika 
a tance  

Pohyb na hudbu ve 
3/4 taktu – Mazurka 

Rozcvičky na hudba 

Přehazovaná 

Florbal 

Kopaná 

Vybíjená 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika rytmická 

  

 

 

Sportovní  hry  

sebeovládání 

 Plavecký styl “Prsa, 
znak“ 

Plavání  

 

 

Ročník: 2. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech 

 

Spojuje pravidelnou 
každodenní 
pohybovou činnost se 
zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

Pohybový režim žáků, 
délka a intenzita 
pohybu 

Příprava před 
pohybovou činností, 
uklidnění pozátěží, 
napínací a 
protahovací cvičení 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovná
vací a relaxační cviky 
, cvičení s 
pomůckami (tyče, 
švihadla, 
míče,obruče..) 

Organizace a 
bezpečnost 
cvičebnmího 
prostoru. Bezpečnost 
v šatnách a 
umývárnách. 

Bezpečná příprava a 
ukládání nářadí, 

Pohyb a zdraví 

 

 

 

Příprava organismu 

 

Hygiena při TV 

 

 

 

 

Bezpečnost při 
pohybových 
činnostech 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 
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náčiní a pomůcek. 

První pomoc v 
podmínkiách TV. 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Reaguje na základní 
pokyny a povely 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti  

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
 Pravidla her, závodů 
a soutěží,evidence, 
měření a 
vyhodnocení  

 

Základní organizace 
prostoru a činnosti ve 
známeém prostředí 

Zásady chování a 
jednání fair play 

Komunikace v Tv VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,an
gažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

MKV - lidské vztahy 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině. 

Usiluje o jejich 
zlepšení 

 

Spolupracuje při 
jednoducdhých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích 

  

Technika běhu 

Atletická abeceda 

Střídání rychlé chůze 
s během 
Sprint - 50 m  
Vytrvalostní běhy  

Skok daleký z místa  

 
   

Hod kriketovým   
míčkem - na dálku 

Šplh na tyči 

 

Hry s různým 
zaměřením, 
netradiční pohybové 
hry,využití hraček a 
netradičního náčiní 
při cvičení 

Akrobacie – stoj na 
lopatkách, kotoul 
vpřed, kotoul vzad, 
kotoul vpřed 
opakovaně, kotoul 
vpřed s výskokem 

Lavička, kladinka – 
chůze po lavičkách a 
kladince bez 

 Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( 
multifunkční hřiště, 
travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře 

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
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dopomocí 

Cvičení na žebřinách 

Přeskok- průpravná 
cvičení pro nácvik 
gymnastického 
odrazu z trampolínky 

 

Rytmická gymnastika 
a tance  

Pohyb na hudbu ve 
3/4 taktu – Mazurka 

Rozcvičky na hudba 

Přehazovaná 

Florbal 

Kopaná 

Vybíjená 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika rytmická 

  

 

 

Sportovní  hry  

sebeovládání 

 Plavecký styl “Prsa, 
znak“ 

Plavání  

 

 

Ročník: 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech 

 

Spojuje pravidelnou 
každodenní 
pohybovou činnost se 
zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

Pohybový režim žáků, 
délka a intenzita 
pohybu 

Příprava před 
pohybovou činností, 
uklidnění pozátěží, 
napínací a 
protahovací cvičení 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovná
vací a relaxační cviky 
, cvičení s 
pomůckami (tyče, 
švihadla, 
míče,obruče..) 

Organizace a 
bezpečnost 
cvičebnmího 
prostoru. Bezpečnost 

Pohyb a zdraví 

 

 

 

Příprava organismu 

 

Hygiena při TV 

 

 

 

 

Bezpečnost při 
pohybových 
činnostech 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 
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v šatnách a 
umývárnách. 

Bezpečná příprava a 
ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek. 

První pomoc v 
podmínkiách TV. 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Reaguje na základní 
pokyny a povely 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti  

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
 Pravidla her, závodů 
a soutěží,evidence, 
měření a 
vyhodnocení  

 

Základní organizace 
prostoru a činnosti ve 
známeém prostředí 

Zásady chování a 
jednání fair play 

Zdroje informací o 
pohybových 
činnostech. 

Komunikace v Tv VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,an
gažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

MKV - lidské vztahy 

 

MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině. 

Usiluje o jejich 
zlepšení 

 

Spolupracuje při 
jednoducdhých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích 

  

Technika běhu 

Atletická abeceda 

Střídání rychlé chůze 
s během 
Sprint - 50 m  
Vytrvalostní běhy  

Skok daleký z místa  

 
   

Hod kriketovým   
míčkem - na dálku 

Šplh na tyči 

 

Hry s různým 
zaměřením, 
netradiční pohybové 
hry,využití hraček a 
netradičního náčiní 
při cvičení 

Akrobacie – stoj na 

 Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

Gymnastika sportovní 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( 
multifunkční hřiště, 
travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře 
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lopatkách, kotoul 
vpřed, kotoul vzad, 
kotoul vpřed 
opakovaně, kotoul 
vpřed s výskokem 

Lavička, kladinka – 
chůze po lavičkách a 
kladince bez 
dopomocí 

Cvičení na žebřinách 

Přeskok- průpravná 
cvičení pro nácvik 
gymnastického 
odrazu z trampolínky 

Přetahy, přetlaky 

Rytmická gymnastika 
a tance  

Pohyb na hudbu ve 
3/4 taktu – Mazurka 

Rozcvičky na hudba 

Přehazovaná 

Florbal 

Kopaná 

Vybíjená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpolová cvičení 

Gymnastika rytmická 

  

 

 

Sportovní  hry  

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 Plavecký styl “Prsa, 
znak“ 

Plavání  

 

 

Ročník: 4. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti v 
běžném sportovním 
prostředí  

 

Adekvátně reaguje v 
situaci úrazu 
spolužáka 

 

Pohybový režim žáků, 
délka a intenzita 
pohybu 

Příprava před 
pohybovou činností, 
uklidnění pozátěží, 
napínací a 
protahovací cvičení 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovná
vací a relaxační cviky 

Pohyb a zdraví 

 

 

 

Příprava organismu 

 

Hygiena při TV 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 



281 

 

 

, cvičení s 
pomůckami (tyče, 
švihadla, 
míče,obruče..) 

Organizace a 
bezpečnost 
cvičebnmího 
prostoru. Bezpečnost 
v šatnách a 
umývárnách. 

Bezpečná příprava a 
ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek. 

První pomoc v 
podmínkiách TV. 

 

 

 

Bezpečnost při 
pohybových 
činnostech 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Zorganizuje 
nenáročné pohybové 
činnosti a soutěže na 
úrovni třídy. 

Užívá při pohybové 
činnosti základní 
osvojované tělocvičné 
názvosloví.  

 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti  

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
 Pravidla her, závodů 
a soutěží,evidence, 
měření a 
vyhodnocení  

 

Základní organizace 
prostoru a činnosti ve 
známeém prostředí 

Zásady chování a 
jednání fair play 

Zdroje informací o 
pohybových 
činnostech. 

Měření a posuzování 
pohybových 
dovedností. 

Komunikace v Tv VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,an
gažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

MKV - lidské vztahy 

 

MV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce 
nebo činnosti 
prováděné ve 
skupině. 

Usiluje o jejich 
zlepšení 

Spolupracuje při 

Technika běhu 

Atletická abeceda 

Střídání rychlé chůze 
s během 
Sprint - 50 m  
Vytrvalostní běhy  

Skok daleký z místa  

 
   

Hod kriketovým   

 Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( 
multifunkční hřiště, 
travnaté hřiště) 
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jednoducdhých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích 

 Podílí se na realizaci 
pravidelného 
pohybvého rěžimu 

Zařazuje do 
pohybového režimu 
nápravná cvičení 

Zorganizuje 
nenáročné pohybové 
činnosti a sout+ěže 
na úrovni třídy 

Změří základní 
pohybové výkony 

Orientuje se v 
informačních zdrojích 
o pohybových 
aktivitách  

míčkem - na dálku 

Šplh na tyči 

 

Hry s různým 
zaměřením, 
netradiční pohybové 
hry,využití hraček a 
netradičního náčiní 
při cvičení 

Akrobacie – stoj na 
lopatkách, kotoul 
vpřed, kotoul vzad, 
kotoul vpřed 
opakovaně, kotoul 
vpřed s výskokem 

Lavička, kladinka – 
chůze po lavičkách a 
kladince bez 
dopomocí 

Cvičení na žebřinách 

Přeskok- průpravná 
cvičení pro nácvik 
gymnastického 
odrazu z trampolínky 

Přetahy, přetlaky 

Rytmická gymnastika 
a tance  

Pohyb na hudbu ve 
3/4 taktu – Mazurka 

Rozcvičky na hudba 

Přehazovaná 

Florbal 

Kopaná 

Vybíjená 

 

 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpolová cvičení 

Gymnastika rytmická 

  

 

 

Sportovní  hry  

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře 

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Reaguje na únavu, 
jednostrannou zátěž 
korektními cvičeními. 

Korektní cvičení 

 

Pohyb a zdraví OSV– rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 
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Je schopný naplánovat 
a vést průpravnou část 
hodiny TV. 

Svaly v těle – 
protažení, posílení 

Postup při průpravné 
části 

Vedení skupiny dětí 

Příprava organismu 

 

OSV– rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

Vyhledává informace o 
TV a sportu v médiích. 

 

Sledování dění 
v oblasti TV a sportu, tj. 
MS, ME, Ligy, Extraligy 
atd. Tj. práce s knihou, 
internetem aj. médii 

Sportovní vzory 

 

Kultura tělesné 
výchovy 

OSV– rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

MED -vnímání 
mediálního sdělení 

 

Zvládá náročnější 
manipulaci s míčem a 
uplatní ji při 
sportovních hrách. 

Vedení míče nohou, 
hokejkou 

Kopaná 

Florbal 
Sportovní hry 

OSV– rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

 

Absolvuje pobyt 
v přírodě. 

Pobyt v přírodě – 
stanování, vaření na 
ohni, příprava na pobyt 

Turistika 

EVV -vztah člověka k 
prostředí ( multifunkční 
hřiště, travnaté hřiště) 

 

 

 

OSV– rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

Podle svých možností 
a schopností si 
osvojuje nové 
pohybové dovednosti. 

  

Běh v terénu do 15 min 

Běh na 1 000 m 

Běh na 60 m 

Hod granátem 

Skok do výšky flopem 
(odraz, práce těla…) 

Atletika  

Podle svých možností 
a schopností si 
osvojuje nové 
pohybové dovednosti. 

Skrčka 

Výmyk 

Gymnastická sestava 

Gymnastika 

EVV-vztah člověka k 
prostředí ( multifunkční 
hřiště, travnaté hřiště) 
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  na koberci a na hrazdě 

Šplh na tyči, na laně 

 

 

 

OSV– rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

 

 

Charakteristika Tv 2. stupeň 

 
Výuka předmětu Tělesná výchova probíhá ve všech ročnících, předmět má časovou dotaci 2 
hodiny týdně. Výuka probíhá v tělocvičně, na sportovním multifunkčním hřišti nebo nebo 
travnatém hřišti v okolí školy. Žáci využívají různé sportovní nářadí a náčiní. 

Cílem tělesné výchovy je přispívat k harmonickému rozvoji osobnosti žáků, dosáhnout 
optimální tělesné zdatnosti a výkonnosti a osvojením potřebných vědomostí, dovedností a 
návyků účinně ovlivnit jejich způsob života ve škole, v rodině a v oblasti zájmové činnosti. 
Učitel ve vyučovacím procesu vytvářáří prostor pro aktivitu a samostatnost žáků, vytváří 
všestranné podmínky pro objevení, rozvíjení a uplatňování schopností a zájmů každého 
jedince. 

V tělesné výchově jsou hodnoceny všechny změny v dosahovaných výsledcích, a to 
v tělesné zdatnosti, pohybové výkonnosti, dovednosti v pohybových návycích, postoj žáků 
k pohybové aktivitě a k zadávaným činnostem. 

Výukou tělesné výchovy je ovlivňován také růst sportovního talentu, výuka napomáhá 
formování osobnosti nadaných žáků. 

Vědomosti a dovednosti vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou vybírány podle věku 
žáků v jednotlivých ročnících a podle přírodních podmínek. Obsah je ve všech ročnících 
stejný (poznatky z TV a sportu, hygiena a bezpečnost v TV, cvičení průpravná, kondiční, 
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, 
lyžování, turistika a pohyb v přírodě), ale očekávané výstupy jsou vždy přizpůsobeny 
věkovým zvláštnostem žáků. 

 

 Vzdělávací obsah má komplexní charakter, ale je rozdělen do třech oblastí:  

 

Činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně 
zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 
pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech.  

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy gymnastiky, 
rytmické a kondiční formy cvičení pro žáky, průpravné úpoly, základy atletiky, základy 
sportovních her,gymnastiky, turistiky a pobyt v přírodě. 

  

Činnosti podporující pohybové učení – komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání 
a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a 
posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech.  
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Ve všech oblastech je kladen důraz na osvojení praktických dovedností a jejich aplikaci. 
Obsahem předmětu Tělesná výchova je poznání vlastních pohybových možností a zájmů a 
poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní a sociální 
pohodu. Pohybové vzdělávání vychází od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti 
řízené a výběrové. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z 
pohybu a z komunikace při pohybu.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

• předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory zdraví 
a vede je k jejich využívání v praktickém životě 

• s problematikou zdraví žáky seznamuje ve vzájemných vztazích a souvislostech 

• prostřednictvím aktivizujících metod žáky vede k celoživotní potřebě pečovat o své 
zdraví a soustavně ho chránit 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• promyšlenými postupy žáky aktivizuje k uvažování o problému a jeho možném řešení 
(dialog, diskuse, kooperace, brainstorming, kritické myšlení, učení ze zkušenosti) 

• předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti 
s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví 

• vede žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě 
vlastních nebo týmových názorů 

Kompetence komunikativní 
 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáhá žákům hledat cestu 
založenou na dobrých mezilidských vztazích a vytváří příležitosti k rozvíjení 
pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení 
dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, komunikování v týmu, podřízení se, 
vedení aj.) 

• prostřednictvím efektivních strategií rozvíjí u žáků specifické dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, 
vyjednávání aj.) 

• pomocí aktivizujících výukových metod vytváří žákům předpoklady osvojit si 
dovednosti potřebné pro řešení problémů a rozhodování se z hlediska různých 
sociálních rolí (diskusní, situační a didaktické hry aj.) 

• nabízí žákům dostatek příležitostí využívat informační a komunikační prostředky k 
zapojení se do diskusí o ochraně a podpoře zdraví 

• v zájmu podpory a ochrany zdraví vede žáky k odpovědnému chování vůči sobě i 
ostatním 

Kompetence občanské 
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Učitel: 

• vytváří žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností 
souvisejících s ochranou a podporou zdraví (aktivní účast na projektech, při 
sportovních aktivitách, akcích obce aj.) 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

• praktickými výukovými metodami umožňuje žákům propojovat osvojené poznatky a 
dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i 
mimo ni (sportovní soutěže, škola v přírodě, lyžařské kurzy aj.) 

 

 

 

Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Usiluje o rozvoj 
pohybových 
dovedností, uplatňuje 
bezpečné chování při 
sportu, cíleně se 
připraví na pohybovou 
činnost, využívá 
techniky k překonání 
únavy,  

Dokáže základní cviky 
pro rozcvičení.  

Aktivně vstupuje do 
organiazce svého 
pohybového režimu 

 

Hygiena a bezpečnost 
při pohybové činnosti, 
základy první pomoci 

 

 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovnáv
ací a relaxační cviky , 
cvičení s pomůckami 
(tyče, švihadla, 
míče,obruče..) 

 

 

 

Hygiena při TV 

 

Význam pohybu pro 
zdraví 

 

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Ovládá smluvené 
signály – užívá 
odbornou terminologii, 
naplňuje základní 
olympijské myšlenky, 
navrhne herní taktiku, 
sleduje a vyhodnotí 
výkony 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, 

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
  
Pravidla her, závodů a 
soutěží,evidence, 
měření a vyhodnocení  

Komunikace v Tv  

VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,ang
ažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

 

MKV - lidské vztahy 
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soutěži 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Provádí základní prvky 
atletické abecedy.  

Změří a zapíše 
potřebné výkony, 
osvojí si základní 
povelovou techniku a 
chápe význam atletiky 
jako průpravu pro jiné 
sporty 

Uplatňuje dovednosti 
při skoku  do výšky.  

Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli.  

Používá správnou 
techniku při 
vytrvalostníma a 
sprintovém běhu a 
hodu míškem  

Šplhá s přírazem na 
tyči 

usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  

Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v 
méně známém 
prostředí sportovišť  

 

 

¨ 

Atletická abeceda 
Sprint - 60 m  
Vytrvalostní běhy - 400 
m, 1000 m 
Vytrvalostní běh v 
terénu - do 12 min. 
Skok vysoký - technika 
flopu 
   

 

Hod kriketovým   
míčkem - na dálku 

 

 

Šplh na tyči 

  

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( multifunkční 
hřiště, travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

Pokouší se o základní 
cvičební prvky ,zvládá 
cvičební prvky 
akrobacie a přeskoku  

Chápe jednotlivé 
funkce pohybu 

S osvojených cviků se 
snaží připravit krátké 
sestavy 

Ovládá bezpečnou 
záchranu a dopomoc 
při osvojovaných 
cvicích 

 

 

 

 

 

Akrobacie – stoj na 
lopatkách, kotoul 
letmo, stoj na rukou s 
dopomocí, přemet 
stranou 

 
Kladina – chůze ve 
výpomu bez dopomocí 

 
Přeskok– skrčka, 
roznožka 

Hrazda po ramena -  
náskok do vzporu, 
přešvih do svisu 
střemhlav,,svis 
závěsem v podkolení, 
zpět do stoje,pokus o 
výmyk s dopomocí 

 

 

 

 

 

 

 

 Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 
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Zvládá základní 
taneční kroky a kroky 
užívané v aerobiku  

Rozliší estetický a 
neestetický pohyb 

 

odrazem jednonož 

 

Rytmická gymnastika a 
tance  

 

 

 

 

Gymnastika rytmická 

Uplatňuje zkušenosti z 
míčových her v dalších 
sportech, seznamuje 
se s herními činnostmi 
jednotlivce v 
jednotlivých sport  

Zná a řídí se 
základními pravidly 
sportovních her.  

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži 
a při rekreačních 
činnostech.  

Předvádí herní činnosti 
jednotlivce.  

Podle svých 
schopností provádí 
techniku herních 
činností/přihrávka,nahr
ávka,vedení míče 
driblinkem,střelba 
obouruč na koš 

Podle pokynů učitele 
zvládá jednoduché 
herní kombinace 

Hraje utkání podle 
zjednodušených 
pravidel.  

 

Přehazovaná 

 

Ringo 

 

 

Faustball 

 

 

Korfball 

 

Kopaná 

 

 

Softball 

 

 

Vybíjená 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní  hry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře 

 

 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

 

Ročník: 7. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
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Usiluje o rozvoj 
pohybových 
dovedností, uplatňuje 
bezpečné chování při 
sportu, cíleně se 
připraví na pohybovou 
činnost, využívá 
techniky k překonání 
únavy,  

Dokáže základní cviky 
pro rozcvičení.  

Aktivně vstupuje do 
organiazce svého 
pohybového režimu 

 

Hygiena a bezpečnost 
při pohybové činnosti, 
základy první pomoci 

 

 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovnáv
ací a relaxační cviky , 
cvičení s pomůckami 
(tyče, švihadla, 
míče,obruče..) 

 

 

 

Hygiena při TV 

 

Význam pohybu pro 
zdraví 

 

 

 

OSV – rozvoj 
osobnosti,sebepoznáv
ání, sebeovládání 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Ovládá smluvené 
signály – užívá 
odbornou terminologii, 
naplňuje základní 
olympijské myšlenky, 
navrhne herní taktiku, 
sleduje a vyhodnotí 
výkony 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, 
soutěži 

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
  
Pravidla her, závodů a 
soutěží,evidence, 
měření a vyhodnocení  

Komunikace v Tv  

VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,ang
ažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

 

MKV - lidské vztahy 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Provádí základní prvky 
atletické abecedy.  

Změří a zapíše 
potřebné výkony, 
osvojí si základní 
povelovou techniku a 
chápe význam atletiky 
jako průpravu pro jiné 
sporty 

Uplatňuje dovednosti 
při skoku  do výšky.  

Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli.  

Používá správnou 
techniku při 
vytrvalostníma a 
sprintovém běhu a 
hodu míškem  

 

 

Atletická abeceda 
Sprint - 60 m  
Vytrvalostní běhy - 400 
m, 1000 m 
Vytrvalostní běh v 
terénu - do 12 min. 
Skok vysoký - technika 
flopu 
   

 

Hod kriketovým   
míčkem - na dálku 

 

 

Šplh na tyči 

  

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( multifunkční 
hřiště, travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 
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Šplhá s přírazem na 
tyči 

Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  

Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v 
méně známém 
prostředí sportovišť  

 

Štafetový běh – 
přebírání a předávání 
štafetového kolíku 

 

 

 

 

 

 

Pokouší se o základní 
cvičební prvky ,zvládá 
cvičební prvky 
akrobacie a přeskoku  

Chápe jednotlivé 
funkce pohybu 

S osvojených cviků se 
snaží připravit krátké 
sestavy 

Ovládá bezpečnou 
záchranu a dopomoc 
při osvojovaných 
cvicích 

 

Zvládá základní 
taneční kroky a kroky 
užívané v aerobiku  

Rozliší estetický a 
neestetický pohyb 

 

 

Akrobacie – stoj na 
lopatkách, kotoul 
letmo, stoj na rukou s 
dopomocí, přemet 
stranou 

 
Kladina – rovnovážné 
polohy,chůze z 
doprovodnými pohyby 
paží 

 
Přeskok– skrčka, 
roznožka 

Hrazda po ramena -   
výmyk s dopomocí 
odrazem jednonož  

Kruhy – komíhání ve 
svisu, houpání 

Rytmická gymnastika a 
tance  

 

 

 

 

 

 

 

 Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika rytmická 

OSV – kretivita, 
tvořivost, 
sebeovládání, vůle 

 

 

VDO – ohleuplnosta 
ochota pomáhat 
slabším 

 

 

 

Uplatňuje zkušenosti z 
míčových her v dalších 
sportech, seznamuje 
se s herními činnostmi 
jednotlivce v 
jednotlivých sport  

Zná a řídí se 
základními pravidly 
sportovních her.  

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži 
a při rekreačních 

 

Přehazovaná 

 

Ringo 

 

 

Faustball 

 

 

Korfball 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní  hry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
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činnostech.  

Předvádí herní činnosti 
jednotlivce.  

Podle svých 
schopností provádí 
techniku herních 
činností/přihrávka,nahr
ávka,vedení míče 
driblinkem,střelba 
obouruč na koš 

Podle pokynů učitele 
zvládá jednoduché 
herní kombinace 

Hraje utkání podle 
zjednodušených 
pravidel.  

Kopaná 

 

 

Softball 

 

 

Vybíjená 

 

 

Florball 

kolektivu při hře, 
verbální a neverbální 
projevy 

 

 

OSV – rozvoj 
mezilidských vztahů při 
hře, dovednost 
spolupracovat, 
porozumět druhým, 
empatie 

 

 

VDO – pravidla, 
schopnost naslouchat, 
rozvoj disciplíny 

Chápe spojení 
dovednostně náročné 
činnosti na lyžích s 
účinky zdravotními, 
rekreačními a 
relaxačními 

Poznává pravidlla 
pohybu  a chování na 
vleku, sjezdovce a 
běžeckém terénu 

Ovládá nandávaní  lyží 

pokouší se zvládnout 
sjedové a běžecké 
dovednosti, které mu 
umožní bezpečný 
pohyb ve středně 
náročném terénu 

Chápe význam  a 
způsoby ochrany 
krajiny pri zimních 
sportech arespektuje je 

 

Sjezdové lyžování – 
přejíždění nerovnosti, 
jízda pluhem, 
zastavení, základní 
obloukjízda v brankách 

 

Běžecké lyžování – 
běžecká 
technika,bruslařská 
technika,  

  

 

 

 

 

Lyžování - LVK 

 

ENV – vztah člověka k 
prostředí  

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

 

Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Usiluje o rozvoj 
pohybových 

  OSV – rozvoj 
osobnosti,sebepoznáv
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dovedností, uplatňuje 
bezpečné chování při 
sportu, cíleně se 
připraví na pohybovou 
činnost, využívá 
techniky k překonání 
únavy,  

Dokáže základní cviky 
pro rozcvičení.  

Aktivně vstupuje do 
organiazce svého 
pohybového režimu 

Hygiena a bezpečnost 
při pohybové činnosti, 
základy první pomoci 

 

 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovnáv
ací a relaxační cviky , 
cvičení s pomůckami 
(tyče, švihadla, 
míče,obruče..) 

 

 

Hygiena při TV 

 

Význam pohybu pro 
zdraví 

 

 

 

ání, sebeovládání 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Ovládá smluvené 
signály – užívá 
odbornou terminologii, 
naplňuje základní 
olympijské myšlenky, 
navrhne herní taktiku, 
sleduje a vyhodnotí 
výkony 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, 
soutěži 

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
  
Pravidla her, závodů a 
soutěží,evidence, 
měření a vyhodnocení  

Komunikace v Tv  

VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,ang
ažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

 

MKV - lidské vztahy 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Provádí základní prvky 
atletické abecedy.  

Změří a zapíše 
potřebné výkony, 
osvojí si základní 
povelovou techniku a 
chápe význam atletiky 
jako průpravu pro jiné 
sporty 

Uplatňuje dovednosti 
při skoku  do výšky.  

Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli.  

Používá správnou 
techniku při 
vytrvalostníma a 
sprintovém běhu a 
hodu míškem  

Šplhá s přírazem na 
tyči 

 

 

Atletická abeceda 
Sprint - 60 m  
Vytrvalostní běhy - 400 
m, 1000 m 
Vytrvalostní běh v 
terénu - do 12 min. 
Skok vysoký - technika 
flopu 
   

 

Hod kriketovým   
míčkem - na dálku 

 

 

Šplh na tyči,lano 

 

  

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( multifunkční 
hřiště, travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 
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Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  

Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v 
méně známém 
prostředí sportovišť  

Štafetový běh – nácvik 
předávky v běhu,start 
ze štafetovým kolíkem 

Překážkový běh – 
technika přebíhání 
překážek 

 

 

 

 

 

Pokouší se o základní 
cvičební prvky ,zvládá 
cvičební prvky 
akrobacie a přeskoku  

Chápe jednotlivé 
funkce pohybu 

S osvojených cviků se 
snaží připravit krátké 
sestavy 

Ovládá bezpečnou 
záchranu a dopomoc 
při osvojovaných 
cvicích 

 

Zvládá základní 
taneční kroky a kroky 
užívané v aerobiku  

Rozliší estetický a 
neestetický pohyb 

 

 

Akrobacie – stoj na 
lopatkách, kotoul 
letmo, stoj na rukou s 
kotoulem, přemet 
stranou,rondat 

 
Kladina – klus, 
poskoky, náskok a 
seskok 

 
Přeskok– skrčka přes 
kzu nadél, roznožka 

Hrazda po ramena -   
výmyk odrazem 
jednonož 

Kruhy – houpání s 
obratem u předhupu 

Rytmická gymnastika a 
tance  

 

 

 

 

 

 

 

 Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

Gymnastika rytmická 

OSV – kretivita, 
tvořivost, 
sebeovládání, vůle 

 

 

VDO – ohleuplnosta 
ochota pomáhat 
slabším 

 

 

 

Uplatňuje zkušenosti z 
míčových her v dalších 
sportech, seznamuje 
se s herními činnostmi 
jednotlivce v 
jednotlivých sport  

Zná a řídí se 
základními pravidly 
sportovních her.  

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži 
a při rekreačních 
činnostech.  

Předvádí herní činnosti 
jednotlivce.  

Podle svých 
schopností provádí 

 

 

 

Volejbal 

 

 

 

 

 

Minibasketbal 3x3 

 

Kopaná 

 

 

 

Miniházená 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní  hry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře, 
verbální a neverbální 
projevy 
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techniku herních 
činností/přihrávka,nahr
ávka,vedení míče 
driblinkem,střelba 
obouruč na koš 

Podle pokynů učitele 
zvládá jednoduché 
herní kombinace 

Hraje utkání podle 
zjednodušených 
pravidel.  

 

 

 

 

Florball 

OSV – rozvoj 
mezilidských vztahů při 
hře, dovednost 
spolupracovat, 
porozumět druhým, 
empatie 

 

 

VDO – pravidla, 
schopnost naslouchat, 
rozvoj disciplíny 

 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Usiluje o rozvoj 
pohybových 
dovedností, uplatňuje 
bezpečné chování při 
sportu, cíleně se 
připraví na pohybovou 
činnost, využívá 
techniky k překonání 
únavy,  

Dokáže základní cviky 
pro rozcvičení.  

Aktivně vstupuje do 
organiazce svého 
pohybového režimu 

 

Hygiena a bezpečnost 
při pohybové činnosti, 
základy první pomoci 

 

 

Pohyb,průpravná, 
kompenzační,vyrovnáv
ací a relaxační cviky , 
cvičení s pomůckami 
(tyče, švihadla, 
míče,obruče..) 

 

 

 

Hygiena při TV 

 

Význam pohybu pro 
zdraví 

 

 

 

OSV – rozvoj 
osobnosti,sebepoznáv
ání, sebeovládání 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

ČINNOST PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Ovládá smluvené 
signály – užívá 
odbornou terminologii, 
naplňuje základní 
olympijské myšlenky, 
navrhne herní taktiku, 
sleduje a vyhodnotí 
výkony 

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, 
soutěži 

Názvosloví, smluvené 
povely, signály, gesta,  
 
  
Pravidla her, závodů a 
soutěží,evidence, 
měření a vyhodnocení  

Komunikace v Tv  

VDO – zásady 
slušnosti,tolerance,ang
ažovaný přístup ke 
spolužákům 
samostatné a 
odpovědné jednání 

 

 

MKV - lidské vztahy 
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ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Provádí základní prvky 
atletické abecedy.  

Změří a zapíše 
potřebné výkony, 
osvojí si základní 
povelovou techniku a 
chápe význam atletiky 
jako průpravu pro jiné 
sporty 

Uplatňuje dovednosti 
při skoku  do výšky.  

Při vytrvalosti dovede 
uplatnit i vůli.  

Používá správnou 
techniku při 
vytrvalostníma a 
sprintovém běhu a 
hodu míškem  

Šplhá s přírazem na 
tyči 

Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  

Uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v 
méně známém 
prostředí sportovišť  

 

 

Atletická abeceda 
Sprint - 100 m  
Vytrvalostní běhy - 400 
m, 2000 m,3000m 
 
Skok vysoký - technika 
flopu 
   

 

Hod kriketovým   
míčkem, hod garnátem 
na dálku 

 

 

Šplh na laně - chlapci 

 

Štafetový běh-dlouhá 
štafeta 

Překážkový běh - 50m 

  

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí ( multifunkční 
hřiště, travnaté hřiště) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED -  

vnímání mediálního 
sdělení 

Pokouší se o základní 
cvičební prvky ,zvládá 
cvičební prvky 
akrobacie a přeskoku  

Chápe jednotlivé 
funkce pohybu 

S osvojených cviků se 
snaží připravit krátké 
sestavy 

Ovládá bezpečnou 
záchranu a dopomoc 
při osvojovaných 
cvicích 

 

Zvládá základní 
taneční kroky a kroky 
užívané v aerobiku  

Rozliší estetický a 
neestetický pohyb 

 

Akrobacie –  kotoul 
letmo, stoj na rukou s 
kotoulem, přemet 
stranou,rondat, 

 
Kladina – jednoduchá 
sestava 

 
Přeskok– skrčka přes 
kzu nadél, roznožka 

Hrazda doskočná -   
výmyk  

Kruhy – houpání s 
obratem v předhupu a 
záhupu, svis střemhlav 

Rytmická gymnastika a 
tance  

 

 

 

 

 

 

 

 Gymnastika sportovní 

 

 

 

 

Gymnastika rytmická 

OSV – kretivita, 
tvořivost, 
sebeovládání, vůle 

 

 

VDO – ohleuplnosta 
ochota pomáhat 
slabším 
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Uplatňuje zkušenosti z 
míčových her v dalších 
sportech, seznamuje 
se s herními činnostmi 
jednotlivce v 
jednotlivých sport  

Zná a řídí se 
základními pravidly 
sportovních her.  

Zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži 
a při rekreačních 
činnostech.  

Předvádí herní činnosti 
jednotlivce.  

Podle svých 
schopností provádí 
techniku herních 
činností/přihrávka,nahr
ávka,vedení míče 
driblinkem,střelba 
obouruč na koš 

Podle pokynů učitele 
zvládá jednoduché 
herní kombinace 

Hraje utkání podle 
zjednodušených 
pravidel.  

 

 

 

Volejbal – hra 6x6 

 

 

 

 

 

Basketbal – hra 5x5 

 

Kopaná 

 

 

Házená 

 

 

 

 

 

 

 

Florball 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní  hry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – lidské vztahy, 
chování jedince a 
kolektivu při hře, 
verbální a neverbální 
projevy 

 

 

OSV – rozvoj 
mezilidských vztahů při 
hře, dovednost 
spolupracovat, 
porozumět druhým, 
empatie 

 

 

VDO – pravidla, 
schopnost naslouchat, 
rozvoj disciplíny 

 

 

 

 5.19  Rodinná výchova 

 

Charakteristika předmětu 

  

Předmět Rodinná výchova je součástí oblasti Člověk a zdraví. Je zaměřen na vztahy mezi 
lidmi, preferuje aktivní a pozitivní vztah k životu. Snaží se připravit žáky na různé krizové 
situace, seznamuje je s prevencí a možností řešení těchto situací. Formuluje morální postoje 
žáků k otevřenému i skrytému násilí, agresi, šikaně. Posiluje pozitivní emoce, přátelství, 
kamarádství, empatie, lásky a ochotě pomáhat. Používá komunikaci jako základ fungování 
vztahů mezi lidmi.  
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Předmět má dvouhodinovou dotaci a je vyučován v šestém ročníku. Je možné využít 
disponibilní hodinu v sedmém ročníku. 

  

Jednotlivé cíle daného předmětu Rodinná výchova chceme realizovat pomocí výchovně 
vzdělávacích strategií, které umožňují žákům získávat nové dovednosti a znalosti.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů  

• aktivizuje žáky k uvažování o problému a jeho možném řešení prostřednictvím 
specifických metod a forem práce (dialog, kooperace, kritické myšlení aj.); 

• vede žáky k optimálnímu řešení stanovení posloupnosti pořadí úkonů 

• vytváří prostor ke zvládání a řešení konfliktů v třídním kolektivu, modelovaní a hledání 
různých řešení skutečných životních situací 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• vytváří pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na danou problematiku; 

• vytváří žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních 
dovedností při kooperaci s vrstevníky,  

• vede žáka k využívání běžných technických komunikačních zařízení a prostředků. 

• vede žáky k využívání dramatizace a pantomimy jako výrazový prostředek svých 
pocitů a emocí 

• vytváří podmínky pro žáky vzájemně se naslouchat, sdělená slova číst 
s porozuměním, respektovat právo ostatních na vyjádření názoru vhodnou formou 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• vede žáky k používání časopisů, internetu, novin, katalogů, filmových dokumentů, aj. 

• vede žáky k plánování, experimentování, navrhování postupného řešení a aplikování 
získaných poznatků v praxi.  

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce, k pomáhání, 
doplňování se při společném plnění úkolu či při snaze dosáhnout zvolených cílů 

• ve skupinách rozděluje žákům různé osobní a sociální role 

• vytváří podmínky k poskytování svému okolí pozitivní zpětnou vazbu 

• vede žáky hodnotit aktivní účast spolužáků i podíl své práce 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 
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• pozitivně zapojuje žáky do práce ve skupině, realizuje skupinové projekty 

• vede žáky k používání „já výrok“ jako důležité osobní sdělení, jako součást řešení 
problémové situace a zvládat základy sebehodnocení pomocí různých technik 

•  vede žáky ke zlepšování estetického vzhledu školy a prostředí ve škole 

• učitel společně s žáky stanovuje pravidla chování a dohlíží na jejich dodržování 

• učí žáky používat empatickou reakci jako základ řešení problémové situace 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků  

• vede žáky svými postoji říkat ne násilí a agresi jak ve třídě, tak ve škole, tak v životě 

• vytváří podmínky pro spolupráci při vytváření vztahů a vazeb mezi spolužáky ve třídě, 
spoluvytvářet a dodržovat společně dohodnutá pravidla života třídy 

•  aktivně seznamuje s centry, která mohou pomoci při řešení životních krizových 
situací (Centrum nové naděje, Renarkon aj.) 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 
práce 

• vede žáka k používání a volbě vhodných komunikativních prostředků, pomocí 
různých technik a materiálů vyjadřovat své nálady, pocity a emoce, pomocí 
osobnostně sociálních her a technik neverbálně se vyjadřovat k sobě i ostatním ve 
třídě 

• vede žáky k samostatnosti, k osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních 

 

  

 

Ročník: 6. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK33 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Žák spoluvytváří 
pravidla třídy, skupiny  

Vznik pravidel 

Jejich pozitivní ladění 

Význam pravidel pro 
život  

Pravidla bezpečného 
soužití v životě  

OSV-sociální rozvoj 

Mediální-tvorba 
mediálních sdělení 

VDO- společnost a 
škola 

Žák spoluvytváří 
pravidla třídy, skupiny 
při neformálním 

Prožitkový pobyt Pravidla bezpečného 
soužití v životě  

OSV-osobnostní 
rozvoj 

Med-tvorba 

                                                 
33 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 
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pobytu mediálních sdělení 

Žák pojmenovává a 
rozlišuje vztahy ve 
dvojicích, rodině, 
skupině a třídě  

Kamarádství 

Partnerství 

Přátelství 

Láska  

Lidské vztahy  OSV-socíální a 
morální rozvoj 

MED-stavba 
mediálních sdělení 

VDO-občanská 
společnost a škola 

Žák získává 
maximální pozitivní 
informace o svých 
spolužácích  

Projekční techniky 

To jsem já 

 

Poznávání ostatních  OSV-sociální rozvoj 

MED-Interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

Žák rozpoznává 
projev násilí, skryté 
agrese, zneužívání a 
svým aktivním 
chováním přispívá 
k bezpečnému 
klimatu třídy  

Šikana 

Agrese 

Domácí násilí 

Zneužívání  

Bezpečné chování  

Bezpečné klima třídy 
a školy  

OSV-morální rozvoj 

 

VDO- principy 
demokracie, práva a 
povinnosti 
demokratického 
občana 

-principy demokracie, 
práva a povinnosti 
dem. občan a žák 
naslouchá 
s porozuměním a 
nacvičuje prvky 
pozitivní komunikace  

Techniky diskuse a 
komunikace 

 

Komunikace 

 

MED- Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

VDO-účast na 
rozhodování v 
občanské společnosti 

Sebepoznání je 
nejlepší cesta 
k sebepřijetí žáka  

Projekční techniky 

MBTI 

Poznávání sebe 
sama  

OSV-osobnostní 
rozvoj 

MED-tvorba 
mediálního sdělení 

 

Žák se seznamuje s 
pravidly bezpečného 
chování v případě 
mimořádných událostí 

Evakuace 

Evakuační zavazadlo 

Chování za 
mimořádných událostí 

Ochrana obyvatel za 
mimořádných 
okolností 

OSV-morální rozvoj 

VDO- občanská 
společnost 

Výchova v globálních 
souvislostech – 
Evropa a svět nás 
zajímá 

Žák rozpoznává 
případy agresivního a 
nebezpečného 
chování ze strany 
dospělých 

Chování v případě 
ohrožení, zneužívání, 
agrese 

Chování v 
mimořádných 
situacích 

VDO-Občanská 
společnost a stát 

OSV-morální rozvoj 
osobnosti 
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 5.20  Seminář z matematiky 
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Charakteristika předmětu 

 
Předmět Seminář z matematiky si stanoví jako základní cíl rozvíjet schopnost porozumět řeči 
čísel. Čísla propojují matematiku s reálným životem i s životem ostatních zemí. Je 
mezinárodně uznávaným a srozumitelným dorozumívacím jazykem. 

Seminář z matematiky rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat a 
modelovat různé situace. Dává prostor pro rozvíjení logického myšlení, prostorového 
vnímání, systematické práce a sebehodnocení žáka. Otevírá cestu k vlastním aplikacím. 

1. Čísla a početní operace 

2. Geometrie v rovině a prostoru 

3. Závislosti, vztahy a práce s daty 

4. Netradiční a aplikační úlohy 

 
Výuka probíhá na druhém stupni v devátém ročníku 1 hodinu týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí 
žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

 

Učitel: 

• prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým 
postupem a správností výpočtu; 

• zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k 
využívání matematických poznatků a dovedností v praxi; 

• pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného 
experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; 

• nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém 
vyjadřování; 

• používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, 
simulacím, výpočtům a znázorňování. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

 

Učitel: 

 

• nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické 
myšlení a úsudek žáků; 
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• kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů 
řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv; 

• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

 

Učitel: 

 

• důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou  
matematizaci problémů a interpretaci výsledků; 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky 
prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup 
zvolili. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

 

Učitel: 

 

• organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle 
matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

• organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci 
rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

 

Učitel: 

 

• povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku 
a snahu zlepšovat své výsledky; 

• doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a 
každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 
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Učitel: 

 

• důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a 
bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů; 

• vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k 
tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.  

 

 

Ročník: 9. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
34

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Vytváří a prezentuje 
své vlastní příklady s 
užitím znalostí řešení 
slovních úloh pomocí 
rovnic 

Všechny typy slovních 
úloh 

Slovní úlohy řešené 
rovnicemi nebo 
soustavou rovnic 

Mediální - tvorba 
mediálních sdělení 

Osv-osobnostní rozvoj 

Rozšiřuje si své 
znalosti a dovednosti 
procvičováním 
lomených výrazů 

 

Lomený výraz, jeho 
smysl, hodnota, úpravy 
spojené s lomenými 
výrazy, početním 
výkony s nimi 

Lomený výraz  Osv-osobnostní rozvoj 

ZÁVISLOST, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Pomocí vztahů a jejich 
aplikací do praxe se 
seznamuje s dalšími 
matematickými 
funkcemi, sestavuje a 
čte jejich grafy 

Funkce lineárně 
lomená, kvadratická 
funkce, lineární funkce, 
goniometrické funkce 

Funkce Mediální - tvorba 
mediálního sdělení 

Osv-osobnostní rozvoj 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

Sestavuje, řeší a 
prezentuje v 
seminárních pracích 
vlastními příklady s 
využitím znalostí 
objemů, sítí a povrchů 

Objemy a povrchy těles Tělesa Mediální - tvorba 
mediálního sdělení 

Osv - osobnostní 
rozvoj 

NETRADIČNÍ MATEMATICKÉ ÚLOHY 

Ověřuje si svůj 
matematický růst a své 
matematické znalosti a 

Testy Kalibro, 
srovnávací testy, 
příklady k přijímacím 

Shrnutí učiva 
matematiky napříč 

Mediální - tvorba 
mediálního sdělení 

                                                 

34

 



304 

dovednosti  zkouškám ročníky Osv-osobnostní rozvoj 

Vypracuje a prezentuje 
seminární práci na 
téma matematické 
pohádky, detektivky 

Matematické hádanky, 
pohádky, detektivky, 
tajenky 

Netradiční 
matematické úlohy 

Mediální-tvorba 
mediálního sdělení 

Osv-osobnostní rozvoj 

 
 

 

 5.21  Enviromentální výchova 

 

Charakteristika předmětu Env 1. supeň 

 
Náplň předmětu Enviromentální výchova přímo souvisí s oblastí Člověk a příroda. 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Enviromentální výchova je 1 hodina týdně v 
5. ročníku a 1 hodina v 9. třídě. 

Vyučovací předmět Enviromentální výchova vybavuje žáky specifickými kompetencemi, které 
směřují k odpovědnému environmentálnímu chování, tj. takovému chování, kdy lidé berou při 
svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do 
aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality vlastního života. 

Klíčová témata (Senzitivita; Zákonitosti; Problémy a konflikty; Výzkumné dovednosti a 
znalosti; Akční strategie) jsou zásadní pro rozvíjení odpovědného environmentálního 
chování, měla by se realizovat všechna a v doporučené návaznosti. V naší škole dlouhodobě 
realizujeme projekt Ekoškola pod odborným vedením sdružení Tereza. V rámci toho 
implementujeme témata Dopady, Energie, Voda a Prostředí do 5. a 9. ročníku.  

V průběhu výkladu v učebně je prosazována snaha o maximální využití didaktické techniky 
(videoprogramy, prezentace a obrazový materiál zprostředkovaný dataprojektorem). V 
hodinách jsou využívány prvky Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) a čtenářské 
gramotnosti. 

V tomto vyučovacím předmětu je realizován i tematický okruh Práce s laboratorní technikou 
ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z 
RVP ZV.  

Prováděním jednoduchých přírodopisných experimentů žáky v průběhu praktik jsou rozvíjeny 
kompetence pracovní. Při laboratorních pracích se třída dělí na skupiny, výuka probíhá v 
přírodopisné učebně. V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, 
sociální a personální.  

Při výuce celé třídy je využívána přírodovědná učebna, která je vybavena potřebným 
sbírkovým materiálem k výuce a k realizaci jednoduchých pozorování či pokusů. Součástí 
výuky jsou přírodovědné vycházky a exkurze do okolí (les, kolem Říčky, Ostravice). Žáci 
navštěvují v průběhu školního roku školní zahradu. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel 
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• pracuje s žáky různými metodami – badatelsky orientované vyučování, projektové 
vyučování, činnostní učení – pozorováním žák zjišťuje vlastnosti látek, jejich přeměny 
a podmínky, za kterých probíhají chemické reakce 

• pracuje s žáky různými organizačními formami – frontální výuka, práce ve dvojici, 
skupinová práce 

• prostřednictvím různých typů lineárních či nelineárních textů vede žáky k osvojení 
čtenářských strategií 

• podněcovat vlastní tvořivost dětí k udržení trvale obnovitelného života 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kempetence k řešení problémů 

Učitel 

• výběrem různých textů vede žáky k rozvoji kritického myšlení 

• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, zapojuje je tak, aby byly využity co 
nejlépe jejich dovednosti a schopnosti 

• vhodnými úlohami vede žáky k analýze problému, vytváření řešení enviromentálních 
problémů 

• na základě pokusů rozvíjí u žáka logické myšlení, tvorbu hypotéz, které žáci potvrzují 
či vyvracejí 

• umožní žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace pomocí 
moderních technologií 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kometence komunikativní 

Učitel 

• dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci 

• nechává prostor ve výuce k naslouchání, sdílení informací, výměně zkušeností či 
informací 

• podporuje argumentaci a vhodnou obhajobu svého názoru 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel 

• zapojuje žáky do pravidel diskuze a vede je k dodržování pravidel 

• vede žáky k obhajobě vlastního názoru 

• vede žáky pro řízenou práci v rolích 

• vytváří prostředí, které podporuje respekt a toleranci k různým názorům ostatních 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel 

• podporuje žáky na kulturních či společenských akcí v rámci přírodních věd 

• výběrem vhodných témat vede žáky k tvorbě vlastních příspěvků pro školní web, 
místní média, vede žáky k ekologickému myšlení, odpovědnosti za životní prostředí, k 
odmítavému postoji vůči návykovým látkám 
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• pořádá besedy, exkurze s enviromentální tématikou 

 

Strategie vedoucí ki rozvoji kompetence pracovní 

Učitel 

• pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocním 
vede žáky k vlastnímu vlastnímu hodnocení 

• vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví 

 

 

Ročník: 5. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK35 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TEMATICKÝ OKRUH DLE RVP36 

Žák popíše jednotlivé 
typy odpadů, určí 
jejich separaci, 
dokáže popsat, co do 
daného typu odpadu 
patří a co ne. 

Plast, papír, sklo, 
nebezpečný odpad, 
bioodpad, kompost 

ODPADY EVV – Tereza – 
Třídění, recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací, 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
presentace, sdílení 

Žák zkoumá 
jendotlivé typy a 
množství obalů za 
daný 
výrobek,vysvětlí, proč 
je šetrnější kupovat 
výrobek s méně obaly 

Záhady odpadkového 
koše, 

Kam s nimi  

Obal budoucí odpad 

 

ODPADY EVV – Tereza – 
Třídění, recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací, 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
presentace, sdílení 

Žák na základě 
příkladů ze života 
vysvětlí co je energie. 

Žák získává 
informace o různých 
formách energie a 
jejich projevech na 
základě pozorování 
sebe a svého 
bezprostředního okolí  

Měření a spotřeba 
energie 

 

ENERGOdetektivové  

ENERGIE EVV – Tereza a 
recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
spolupráce 

                                                 
35 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 

36 Například Matematika na I. stupni má podle RVP tyto čtyři tematické okruhy: Číslo a početní operace, 

Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 
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Žák popíše svému 
vrstevníkovi jak 
provést jednoduché 
opatření (šetření 
energií), které sám 
může provádět, 
vysvětlí důvody, proč 
toto opatření provádí  

ENERGOžrouti ENERGIE EVV – Tereza a 
recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
spolupráce 

Žák vyhledá a 
zpracuje informace o 
vybrané pokojové 
rostlině. Na základě 
toho se o ni 
dlouhodobě stará v 
souladu s jejími 
potřebami.  

Třída jako botanická 
zahrada 

PROSTŘEDÍ EVV – Tereza, 
sennzitivity 

 

 

Žák se zajímá o 
faunu Beskyd, zabývá 
se globálním 
tématem – například 
ocrana mořských 
želv.  

Živočichové Beskyd, 

mořské želvy 

PROSTŘEDÍ EVV – senzitivita, 
biodiverzita 

MK – plakáty, 
presetnace 

OSV  

Žák se učí formulovat 
výzkumnou otázku a 
plánovat vědecký 
pokus (rozdíl ve 
spotřebě vody při 
různých činnostech) 
experimentálně ověří 
výzkumnou otázku, 
kterou sám 
zformuloval.  

Jaká je spotřeba vody VODA EVV – BOV 

OSV – spolupráce, 
prezentace 

Žák popíše činnosti 
během svého 
běžného dne a uvede 
příklady činností, při 
kterých spotřebovává 
vodu/znečišťuje vodu. 
Žák vybere ty 
činnosti, u kterých 
může snížit 
spotřebu/zmírnit 
znečištění vody. Žák 
navrhuje opatření 
související se 
snížením 
spotřeby/zmírnění 
znečištění vody   

Šetříme s vodou VODA EVV – Tereza 

MK – plakáty, 
prezentace 

GV – fair trade, 

OSV - sdílení 
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Charakteristika předmětu Env 2. Stupeň 

 

Náplň předmětu Enviromentální výchova přímo souvisí s oblastí Člověk a příroda. 

Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Enviromentální výchova je 1 hodina týdně v 
5. ročníku a 1 hodina v 9. třídě. 

Vyučovací předmět Enviromentální výchova vybavuje žáky specifickými kompetencemi, které 
směřují k odpovědnému environmentálnímu chování, tj. takovému chování, kdy lidé berou při 
svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do 
aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality vlastního života. 

Klíčová témata (Senzitivita; Zákonitosti; Problémy a konflikty; Výzkumné dovednosti a 
znalosti; Akční strategie) jsou zásadní pro rozvíjení odpovědného environmentálního 
chování, měla by se realizovat všechna a v doporučené návaznosti.V naší škole dlouhodobě 
realizujeme projekt Ekoškola pod odborným vedením sdružení Tereza. V rámci toho 
implementujeme témata Dopady, Energie, Voda a Prostředí  do 5.a 9.ročníku.  

V průběhu výkladu v učebně je prosazována snaha o maximální využití didaktické techniky 
(videoprogramy, prezentace a obrazový materiál zprostředkovaný dataprojektorem). V 
hodinách jsou využívány prvky Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) a čtenářské 
gramotnosti. 

V tomto vyučovacím předmětu je realizován i tematický okruh Práce s laboratorní technikou 
ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z 
RVP ZV.  

Prováděním jednoduchých přírodopisných experimentů žáky v průběhu praktik jsou rozvíjeny 
kompetence pracovní. Při laboratorních pracích se třída dělí na skupiny, výuka probíhá v 
přírodopisné učebně. V průběhu těchto praktik jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, 
sociální a personální.  

Při výuce celé třídy je využívána přírodovědná učebna, která je vybavena potřebným 
sbírkovým materiálem k výuce a k realizaci jednoduchých pozorování či pokusů . Součástí 
výuky jsou přírodovědné vycházky a exkurze do okolí (les, kolem Říčky, Ostravice). Žáci 
navštěvují v průběhu školního roku školní zahradu. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel 

• pracuje s žáky různými metodami – badatelsky orientované vyučování, projektové 
vyučování, činnostní učení – pozorováním žák zjišťuje vlastnosti látek, jejich přeměny 
a podmínky, za kterých probíhají chemické reakce 

• pracuje s žáky různými organizačními formami – frontální výuka, práce ve dvojici, 
skupinová práce 

• prostřednictvím různých typů lineárních či nelineárních textů vede žáky k osvojení 
čtenářských strategií 

• podněcovat vlastní tvořivost dětí k udržení trvale obnovitelného života 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kempetence k řešení problémů 

Učitel 

• výběrem různých textů vede žáky k rozvoji kritického myšlení 
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• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, zapojuje je tak, aby byly využity co 
nejlépe jejich dovednosti a schopnosti 

• vhodnými úlohami vede žáky k analýze problému, vytváření řešení enviromentálních 
problémů 

• na základě pokusů rozvíjí u žáka logické myšlení, tvorbu hypotéz, které žáci potvrzují 
či vyvracejí 

• umožní žákům používat odbornou literaturu a vyhledávat informace pomocí 
moderních technologií 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kometence komunikativní 

Učitel 

• dává žákům prostor pro ústní i písemné vyjádření a sebeprezentaci 

• nechává prostor ve výuce k naslouchání, sdílení informací, výměně zkušeností či 
informací 

• podporuje argumentaci a vhodnou obhajobu svého názoru 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel 

• zapojuje žáky do pravidel diskuze a vede je k dodržování pravidel 

• vede žáky k obhajobě vlastního názoru 

• vede žáky pro řízenou práci v rolích 

• vytváří prostředí, které podporuje respekt a toleranci k různým názorům ostatních 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel 

• podporuje žáky na kulturních či společenských akcí v rámci přírodních věd 

• výběrem vhodných témat vede žáky k tvorbě vlastních příspěvků pro školní web, 
místní média, vede žáky k ekologickému myšlení, odpovědnosti za životní prostředí, k 
odmítavému postoji vůči návykovým látkám 

• pořádá besedy, exkurze s enviromentální tématikou 

 

Strategie vedoucí ki rozvoji kompetence pracovní 

Učitel 

• pravidelným zařazováním samostatných prací do výuky a vzájemným hodnocním 
vede žáky k vlastnímu vlastnímu hodnocení 

• vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví 

 

 

Ročník:  9. ročník 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK37 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TEMATICKÝ OKRUH DLE RVP38 

Žák dokáže roztřídit 
jednotlivé typy 
odpadu,  určit místo 
jejich separace, 
popsat recyklaci, 
materiály, které z nich 
vznikají.  

Papír,plasty,sklo, 
nebezpečný odpad, 
bioodpad. 

 

ODPADY EVV – Tereza – 
Třídění, recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací, 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
presentace, sdílení 

Žák se podílí na 
monitorování černých 
skládek na území 
obce, žák vyhnocuje 
vliv odpadu na 
krajinu. 

Žák využívá odpad ve 
výuce. 

Černé skládky 

Krajina „s“ a 
„bez“odpadu 

ODPADY EVV – Tereza – 
Třídění, recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací, 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
presentace, sdílení 

Žák vypočítá 
spotřebu energie 
elektrospotřebiče za 
daný časový úsek. 

Žák dá na 
konkrétních 
příkladech do 
souvislosti svou 
spotřebu energií a vliv 
na životní prostředí.  

Posviťme si na 
spotřebiče 

Kolik energie je třeba 
k překvapení? 

 

ENERGIE EVV – Tereza a 
recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
spolupráce 

Žák uvede několik 
věcí denní spotřeby, 
které jsou vyrobeny z 
ropy, a na základě 
toho popíše svoji 
závislost na této 
surovině.   

Za vším hledej ropu ENERGIE EVV – Tereza a 
recyklohraní 

MK – Tvorba posterů 
a presentací 

GV – fair trade 

OSV – naslouchání, 
spolupráce 

 Žák zhodnotí 
prostředí školy z 
různých hledisek a u 
vybraného problému 
navrhne jeho řešení. 
Žák provede průzkum 
problému a jeho 

Problémy školy 

Tajní přátele školy  

PROSTŘEDÍ EVV – Tereza, 
sennzitivity 

 

                                                 
37 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 

38 Například Matematika na I. stupni má podle RVP tyto čtyři tematické okruhy: Číslo a početní operace, 

Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 
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možných řešení mezi 
spolužáky, 
zaměstnanci či 
návštěvníky školy, 
výsledky vyhodnotí a 
zpracuje.  

Žák popíše základní 
pokojové rostliny a 
rostliny na půdě 
školy, navrhne, jaká 
je péče o ně. 

Žák se zajímá o 
faunu Beskyd, zabývá 
se globálním 
tématem – například 
ocrana mořských 
želv. 

Pokojové rostliny, 

rostliny na půdě 
školy, šelmy Beskyd, 

mořské želvy 

PROSTŘEDÍ EVV – senzitivita, 
biodiverzita 

MK – plakáty, 
presetnace 

OSV  

Žák zjistí a popíše 
vodní zdroje a 
výskytu vodních 
rostlin a živočichů na 
území obce, 
badatelských 
způsobem provede 
analýzu vodního 
společenstva 

 Potok nebo stoka 

Řeka má mnoho 
podob 

VODA EVV – senzitivita 

OSV – spolupráce, 
prezentace 

Žák formuluje 
hypotézu o vlastní 
spotřebě vody a 
navrhuje reálná 
úsporná opatření.  

Kolik vody spotřebuji? 

Jak šetřit vodou? 

VODA EVV – biodiverzita 

MK – plakáty, 
prezentace 

GV – fair trade, 

OSV - sdílení 

 

 

 5.22  Osobnostní a sociální výchova 

 

Charakteristika předmětu Osv 

Předmět Osobnostní a sociální výchova patří do oblasti Člověk a společnost. Je oblastí, 
která pomáhá žákovi k sebepoznání a sebepřijetí, zvyšuje jeho zdravou sebedůvěru a 
pomáhá nalézt jeho místo ve společnosti. Je úzce spjat se socializací žáka a vytvářením 
společenství třídy. Spojuje vývoj osobnosti s postoji ve třídě a v životě. Pomáhá vytvářet 
vztahy, pracovat na jejich rozvoji, předcházet konfliktům či případně je konstruktivně řešit. 
Jeho nedílnou součástí jsou prožitkové programy jednotlivých tříd, od prvního do devátého 
ročníku. Tyto prožitkové programy mají vždy jednotný cíl a snaží se žákům poskytnout 
maximální množství společných prožitků.  

Předmět má jednohodinovou dotaci a je vyučován v šestém ročníku. 
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Cíle tohoto předmětu bychom mohli shrnout do několika významných bodů:  

• Sžívání nového kolektivu třídy v průběhu šestého ročníku 

• Pomoc žákovi při přizpůsobování se životu druhého stupně 

• Společné prožitky při různých akcích 

• Nalézání společných zálib, zájmů všech dětí ve třídě 

• Hledat vzájemné obohacení v odlišnostech žáků 

 

Cíle, které jsme si stanovili, budeme naplňovat v jednotlivých výchovně vzdělávacích 
strategiích, které umožní žákovi dosažení jednotlivých znalostí a dovedností.  

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů  

• aktivizuje žáky k uvažování o problému a jeho možném řešení prostřednictvím 
specifických metod a forem práce (dialog, kooperace, kritické myšlení aj.); 

• vede žáky k optimálnímu řešení stanovení posloupnosti pořadí úkonů 

• vytváří prostor  ke zvládání a řešení konfliktů v třídním kolektivu, modelovaní a 
hledání různých řešení skutečných životních situací 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• vytváří pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na danou problematiku; 

• vytváří žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních 
dovedností při kooperaci s vrstevníky,  

• vede žáka k využívání běžných technických komunikačních zařízení a prostředků. 

• vede žáky k využívání dramatizace a pantomimy jako výrazový prostředek svých 
pocitů a emocí 

• vytváří podmínky pro žáky vzájemně se naslouchat, sdělená slova číst 
s porozuměním, respektovat právo ostatních na vyjádření názoru vhodnou formou 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• vede žáky k používání časopisů, internetu, novin, katalogů, filmových dokumentů, aj. 

• vede žáky k plánování, experimentování, navrhování postupného řešení a aplikování 
získaných poznatků v praxi.  

• prostřednictvím skupinových prací vede žáky k hodnocení jejich práce, k pomáhání, 
doplňování se při společném plnění úkolu či při snaze dosáhnout zvolených cílů 
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• ve skupinách rozděluje žákům různé osobní a sociální role 

• vytváří podmínky k poskytování svému okolí pozitivní zpětnou vazbu 

• vede žáky hodnotit aktivní účast spolužáků i podíl své práce 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• pozitivně zapojuje žáky do práce ve skupině, realizuje skupinové projekty 

• vede žáky  používat „já výrok“ jako důležité osobní sdělení, jako součást řešení 
problémové situace a zvládat základy sebehodnocení pomocí různých technik 

•  žáky do zlepšování estetického vzhledu školy a prostředí ve škole 

• učitel společně s žáky stanovuje pravidla chování a dohlíží na jejich dodržování 

• učí žáky používat empatickou reakci jako základ řešení problémové situace 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků  

• vede žáky svými postoji říkat ne násilí a agresi jak ve třídě, tak ve škole, tak v životě 

• vytváří podmínky pro spolupráci při vytváření vztahů a vazeb mezi spolužáky ve třídě, 
spoluvytvářet a dodržovat společně dohodnutá pravidla života třídy 

•  aktivně seznamuje s centry, která mohou pomoci při řešení životních krizových 
situací (Centrum nové naděje aj.) 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení 
práce 

• vede žáka k používání a volbě vhodných komunikativních prostředků, pomocí 
různých technik a materiálů vyjadřovat své nálady, pocity a emoce, pomocí 
osobnostně sociálních her a technik neverbálně se vyjadřovat k sobě i ostatním ve 
třídě 

• vede žáky k samostatnosti, k osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních 

 

 

Ročník: 1. - 3. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Prožitkový pobyt 

 

 

 Třídenní pobyt žáků 
se zaměřením na 
sžívání se s ostatními 
spolužáky a zlepšení 
vzájemné spolupráce. 

Komunikace 

Řešení problémů 

Mezilidské vztahy 

OSV 
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Poznává svého 
spolužáka 

 

 

 

 

 

Snaží se pojmenovat 
vlastnosti své osoby 

 

 

Vytvoření nových 
vztahů s prvňáčky. 

 

Formou her z oblasti 
OSV se snaží poznat 
kladné i záporné 
vlastnosti svých 
spolužáků. 

 

 

 

Pomocí her se snažit 
najít své přednosti a 
zápory. Záporné 
vlastnosti definovat a 
společně nalézt nebo 
navrhnout možnosti 
odstranění. 

 

 

 

Komunikace 

Sebepoznání 

Rozvoj schopnosti 
poznávání 

 

 

Sebepoznání a 
sebepřijetí 

Komunikace 

Kreativita 

 

 

 

OSV 

 

 

 

 

 

OSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.23  Volba povolání 

 

Charakteristika předmětu Vop 

 
Předmět Volba povolání se výrazně podílí na utváření a rozvíjení dovedností žáků plánovat 
si významné životní kroky, stanovovat si alternativní životní cíle, nacházet efektivní způsoby 
dosahování zvolených cílů a konstruktivně se vyrovnávat s osobním neúspěchem. Volba 
povolání je předmět, který žákům základních škol poskytuje prostor pro poznávání sebe 
sama, pro kvalifikované rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň je vybavuje 
dovednostmi, jež budou moci využívat v celém svém životě. Pomáhá tak žákům při budování 
a upevňování jejich životní orientace.  

Připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a do zaměstnání, učí je 
přebírat osobní zodpovědnost za vlastní rozhodování a bez negativních důsledků přecházet 
z jedné životní fáze do druhé, rozvíjí jejich samostatnost při rozhodování. 

Předmět rozšiřuje poznatky žáku o světě práce, přibližuje jim charakteristické znaky 
konkrétních povolání, existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů 
základní školy na trhu práce. Poskytuje žákům dostatek příležitostí pro to, aby se naučili 
realisticky poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. 
Učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných 
informací se správně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru 
vhodného povolání. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchova k volbě povolání významně přispívá k naplňování mnoha obecných cílů základního 
vzdělávání a k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí vymezených v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, zejména pak kompetencí:  

• pracovních  

• sociálních a personálních  

• komunikativních  

• k řešení problémů  

• k učení. 

 

Učitel: 

• připravuje žáky na situace spojené s rozhodováním o volbě vzdělávací a profesní 
orientace, s jejich přechodem ze základní školy na školu střední a se vstupem na trh 
práce.  

• rozvíjí u žáků dovednost využívat rozmanité informační zdroje, kriticky je 
vyhodnocovat a zaujímat k nim vlastní stanovisko, rozlišovat zásadní a bezvýznamné 
informace  

• učí žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí  

• učí žáky hledat a nacházet řešení problémů na základě zvažování různých alternativ, 
vlastních zkušeností a práce s relevantními informacemi  

• vede žáky k rozvoji schopnosti adaptace žáků na stále se měnící podmínky  

• utváří a rozvíjí u žáků základní dovednosti funkční komunikace a rozvíjí jejich 
schopnost vhodně se prezentovat a přesvědčit druhé o svých kvalitách 

•  podporuje u žáků rozvoj realistického sebehodnocení a hodnocení druhých lidí  

• učí žáky poznávat vlastní přednosti a omezení a klást na sebe přiměřené nároky  

•  rozvíjí schopnost žáků přebírat osobní odpovědnost za splnění úkolu (resp. jeho dílčí 
části) a organizovat vlastní práce tak, aby vedla k předpokládanému výsledku  

• rozvíjí schopnost žáků plánovat si důležité životní kroky, stanovovat si realistické 
životní cíle, zamýšlet se nad různými způsoby dosahování cílů a nacházet účinné 
strategie vedoucí k jejich naplnění  

• pomáhá žákům konstruktivně se vyrovnávat s případným neúspěchem  

• vede žáky k tomu, aby si s ohledem na své znalosti, vědomosti, dovednosti vybrali 
své budoucí povolání,  

• informujeme žáky o možnostech pracovního uplatnění v regionu. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
39

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Opakování Českého jazyka z 1. stupně ZŠ 

Umí určit, zda se 
v daném slově píše i 
nebo y. 

Píše správně i/y po 
obojetných 
souhláskách. 

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

Posoudí větu 
jednoduchou a souvětí, 
tvoří větné vzorce. 

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

 

Psaní  i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách, 
psaní ú/ů  ve slovech. 

Vyjmenovaní slova 

Slovní druhy 

Větný vzorec 

Podmět a přísudek 

Shoda přísudku s 
podmětem. 

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

 

Syntax 

Pravopis 

Tvarosloví 

OSV  

MDV 

Opakování Českého jazyka z 6. ročníku 

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

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

 

Tvarosloví – slovní 
druhy, mluvnické 
významy a tvary slov. 

Čtení – praktické 
(pozorné, přiměřeně 
rychlé, znalost 
orientačních prvků 
v textu), věcné 
(studijní, čtení jako 
zdroj informací), 
vyhledávací, kritické 
(analytické, hodnotící), 
prožitkové. 

 

Tvarosloví 

Stylistika 

 

OSV  

Individuální jazykový 
styl 

 

Opakování Českého jazyka ze 7. ročníku 

V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, 

Pravopis – lexikální, 
morfologický, 

Pravopis  

Syntax 

OSV  

Znalost národního 

                                                 

39
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morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí. 

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí. 

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

 

syntaktický. 

Skladba – výpověď a 
věta, stavba věty, 
pořádek slov ve větě, 
rozvíjející větné členy, 
souvětí, přímá 
a nepřímá řeč, stavba 
textu. 

Literární druhy a žánry 
– poezie, próza, 
drama, žánry lyrické, 
epické, dramatické 
v proměnách času – 
hlavní vývojová období 
národní a světové 
literatury, typické žánry 
a jejich představitelé. 

 

jazyka 

Literatura jako součást 
umění – rozvoj tvůrčí 
stránky osobnosti 

 

Opakování Českého jazyka z 8. ročníku 

Zvyšuje úroveň při 
rozlišování vět 
jednoduchých  
a souvětí. 

Prohlubuje rozlišování 
souvětí podřadného  
a souřadného.  

Určuje významový 
poměr mezi hlavními 
větami v souvětí 
souřadném, pracuje s 
interpunkcí a se 
spojovacími výrazy.  

Získává znalosti o 
významovém poměru 
mezi jednotlivými členy 
v několikanásobném 
větném členu.  

Zvyšuje kvalitu práce s 
mluvnickými 
kategoriemi sloves.  

Na příkladech 
procvičuje slovesný 
vid, třídu a vzor. 

Věta dvojčlenná 

Věta jednočlenná 

Základní větné členy 

Rozvíjející větné členy 

Několikanásobný větný 
člen 

Druhy vedlejších vět 
(opakování) 

Souřadně spojené 
vedlejší věty 

Souvětí souřadné 

Poměry mezi hlavními 
větami 

Slovesný vid 

Slovesné tvary 

Slovesné třídy a vzory 

Shoda podmětu s 
přísudkem 

Skladba 

Tvarosloví 

MEV 

OSV 

MUV 

VMEGS 

Opakování Českého jazyka z 9. ročníku 

Prohlubuje znalosti  
o psaní velkých 
písmen. 

Psaní velkých písmen 

Čárky v souvětí 

Tvarosloví 

Skladba 

MEV 

MUV 
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Umí správně použít 
čárku v těžších 
souvětích a zdůvodnit 
ji. 

Vysvětluje a umí určit 
vsuvku ve větě. 

Porovnává a odlišuje 
doplněk  
od příslovečného 
určení.  

Seznamuje se s 
regionální literaturou. 

Zaujímá hodnotící 
postoj k jednotlivým 
literárním postavám 
uměleckého díla.  

Rozvíjí úroveň čtení 
textu s porozuměním.  

Rámcově se 
seznamuje se jmény 
současných českých a 
zahraničních 
spisovatelů. 

 

Vsuvka 

Doplněk 

Literární pojmy se 
zaměřením na prózu  
a poezii 

Rozbor uměleckého 
díla 

Postavy uměleckého 
díla 

Vlastní názor na 
umělecké dílo 

Čtenářské úkoly 

Rozšiřující čtenářské 
úkoly 

Vybraní spisovatelé 

Ukázky současných 
světových spisovatelů 

Čtenářská gramotnost OSV 

VDO 

VMEGS 

EVV 
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Předmět: Volba povolání 

Ročník: 8. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
40

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Chápe pojem osobnost 

Objasní význam vůle 
při dosažení cílů a 
překonávání překážek 

Pozná svoje zájmy, 
schopnosti a 
dovednosti 

Posoudí  vliv osobních 
vlastností na dosažení 
individuálních cíl 

 

Tělesné vlastnosti a 
schopnosti 

Typy temperamentu 

Sny – aktuální, 
budoucí 

Zájmy, dovednosti 

Vlivy na volbu profesní 
orientace -  
sebepoznání: 
schopnosti, 
dovednosti, znalosti a 
postoje, tělesný a 
zdravotní stav, osobní 
vlastnosti, 
sebehodnocení 

 

Osobnost člověka 

 

OSV – rozvoj 
osobnosti,sebepoznání
, sebepojetí 

žák připraví akční plán 
možností vlastního 
rozvoje na základě 
analýzy svých silných a 
slabých stránek 

 

Orientuje se v typech 
středních škol 

Ví, kde najde ve svém 
městě úřad práce a  
poradenské středisko 

Dokáže dobře vyplnit 
přihlášku na střední 
školu 

Orientuje se na 
internetových 
stránkách jednotlivých 
středních škol 

 

Požadavky povolání – 
prostředí,cíle, 
prostředky,zdravotní 
stav 

Typy středních škol – 
náplň učebních a 
studijních oboru 

Přihláška na střední 
školu 

Poradenská střediska 

Povolání mých rodičů 

Volba povolání MED – čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

žák vyplní vzor 
tiskopisu přihlášky na 
střední školu  

žák přednese krátký 
referát o povolání 
rodičů, 
v něm  jednoduše 
charakterizuje 
pracoviště, pracovní 
činnosti, prostředky a 
objekty  

 

Seznámí se s pravidly 
potřebnými k 
přijímacímu pohovoru 

Dokáže napsat 
strukturovaný životopis 

Ví, jak by měla vypadat 
pracovní smlouva 

Zaměstnání 

Pracovní smlouva 

Životopis 

Hlavní skupiny 
zaměstnání  

Podnikání 

Moje budoucnost 

 

OSV – řešení problémů, 
rozhodování o budoucí 
volbě 

žák sestaví vlastní 
strukturovaný životopis 
a napíše motivační 
dopis firmě podle 
vlastního profesního 

                                                 
40 
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První brigády zaměření  

 

 

 5.24  Konverzace v anglickém jazyce 

 

 

Charakteristika předmětu Ajk 

 
Náplň předmětu přímo souvisí s oblastí Jazyk a jazyková komunikace. 
 
Hodinová dotace je v rozsahu jedné hodiny týdně vždy v 9. ročníku. V dalších ročnících se 
posiluje dle jazykové úrovně žáků dané třídy. 
 
Vyučovací předmět Anglická konverzace navazuje na předmět Anglický jazyk. Tento předmět 
je zaměřen na maximální procvičení mluvené podoby jazyka. Tematicky se budeme 
zaměřovat na nejběžnější situace a prostředí, ve kterém angličtinu použijeme. Většina času 
bude věnována procvičování různých konverzačních situací, popisů a pozorování obrázků, 
dějů. Pozornost budeme věnovat hlavně rozšiřování slovní zásoby. Prostřednictvím těchto 
aktivit se budeme snažit o upevnění a procvičení probíraných gramatických jevů. 
 
Na prohloubení praktických jazykových dovedností a získání přehledu o anglicky mluvících 
zemích je zaměřena výuka v podobě výuky základních svátků a oslav v anglicky mluvících 
zemích, dále pak faktické informace o USA, Velké Británii, Austrálii a Irsku. 
 
V průběhu výkladu v učebně je prosazována snaha o maximální využití didaktické techniky 
(videoprogramy, prezentace a obrazový materiál zprostředkovaný dataprojektorem). V 
průběhu každého školního roku žák vypracuje poster či prezentaci s konkrétní  tématikou a 
veřejně seznámí se svou prací ostatní studenty třídy. V hodinách jsou využívány prvky 
kooperativního učení a čtenářské gramotnosti. 
Ve výuce využíváme školní časopis s názvem Gate, který slouží k rozšíření informací o 
jednotlivých tématech. 
 
Při výuce celé třídy jsou využívány především kmenové učebny. Součástí výuky jsou 
návštěvy bývalých žáků, kteří nyní studují nebo pracují v zahraničí.  
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

• pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, 
metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními 
formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná 
výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace, 

• učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti 
využívat jazykové portfolio, 

• využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si 
slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost, 

• zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využít ICT pro získávání informací a řešení 
úkolů a pro komunikaci. 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat 
(metoda hraní rolí, simulace) 

• zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k 
tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění mluvenému slovu, 

• využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci, 

• využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné 
pomoci a respektu, 

• při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve 
skupině pomáhali. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznání kultury, zvyků a tradic 
anglofonních a jiných zemí, 

• využíváním zkušeností žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a 
jednání lidí různých sociokulturních skupin. 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem, 

• zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou 
motoriku žáků. 
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DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK41 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

TEMATICKÝ OKRUH DLE RVP42 

Žák pracuje aktivně 
s lineárními i 
nelineárními texty 
(slovníky, překladače, 
novinové články, 
beletrie) a využívá je 
pro pochopení, 
případně prohloubení 
učiva  

My family 

My friend 

My Word 

Time 

Places 

People  

Reading 

Culture 

English across the 
curriculum 

Project  

Mediální výchova 

Osobnostní a 
soc.výchova  

Žák upevňuje a 
využívá své znalosti při 
jazykových rozborech, 
následně se je snaží 
aplikovat na další učivo 

Časy 

Aktuální gramatické 
učivo  

Grammar  Mediální výchova  

Žák se vyjadřuje 
v rámci své slovní 
zásoby v jednoduchých 
větách, které doplňuje 
o další slovní zásobu. 
Tento projev ohodnotí 
jak v rámci vlastní 
evaluace, tak i 
vzhledem ke 
spolužákovi. 

Introduction 

My family 

Human body 

My frond 

My Word 

Time 

Places 

People  

Reading 

Culture 

English across the 
curriculum 

Project  

Mediální výchova 

Enviromentální 
výchova 

Osobnostní a 
soc.výchova  

Žák popíše základní 
informace o životě 
v anglicky mluvících 
zemích, jejich zvycích 
a životním stylu 

The UK 

The USA 

Australia 

Ireland  

Reading 

Culture 

English across the 
curriculum 

Project  

Mediální výchova 

Enviromentální 
výchova 

Multikulturní výchova 

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

Výchova v demok. 
občana  

 

 

                                                 
41 Podle struktury učiva; často je možné použít i dělení uvedené přímo v učebnici. 

42 Například Matematika na I. stupni má podle RVP tyto čtyři tematické okruhy: Číslo a početní operace, 

Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 
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 5.25  Seminář z českého jazyka 

 

Charakteristika předmětu SČj 

 

Seminář z Českého jazyka je vyučován na druhém stupni v 9. ročníku, vždy jednu hodinu 
týdně.   
Primárně je předmět určen k procvičování a opakování již získaných dovedností 
z předchozích ročníků, a to z hlediska jazykové, komunikační a literární znalosti a 
dovednosti. Toto procvičování slouží k  prohloubení již získaných vědomostí, které budou 
sloužit žákům nejen  k přijímacím zkouškám na střední školy, ale také v budoucím osobním, 
občanském a profesním životě. 
Seminář je rozdělen na několik celků, a to podle obtížnosti učiva, kategorie jsou rozděleny 
podle ročníků, ve kterém se jednotlivá učební látka probírala. První kategorie obsahuje učivo 
z prvního stupně ZŠ. V této části si budou žáci zdokonalovat a procvičovat to nejzákladnější 
učivo, od vyjmenovaných slov po větné vzorce. Další kategorie jsou seřazeny od učiva v 6. 
ročníku až po ročník 9. Tematické celky se v různých kategoriích opakují, jsou jimi: 
tvarosloví, syntax, pravopis, stylistika ad.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

 
Učitel: 

 

 
• využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe 

uvědomili, na co se mají při učení zaměřit; 

• prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektro-
nických textů, vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

 
Učitel: 

 
• zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k 

tomu, aby si zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své 
záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení; 

• žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a 
schopnosti. 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

 
Učitel: 

 

 
• navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, 

učitelem, ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili 
vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky; 
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• vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a 
tím podporuje zájem žáků o četbu; 

• s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí 
sociálních sítí a internetu kultivuje neformální projevy žáků. 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

 
Učitel: 
 

• čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;  

• vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči 
vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
 

Učitel: 

• využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a 
jednání lidí rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;  

• výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu 
českého jazyka jako prvku národní identity; 

• využívá pravopisných pravidel, v budoucím životě zejména v psaní dopisů, 
životopisů a jiných psaní, které budou žáci v dospělosti sepisovat. 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

 
Učitel: 

 

• zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému 
rozvržení práce. 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK
43

 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Opakování Českého jazyka z 1. stupně ZŠ 

Umí určit, zda se 
v daném slově píše i 
nebo y. 

Píše správně i/y po 
obojetných 
souhláskách. 

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

Psaní  i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách, 
psaní ú/ů  ve slovech. 

Vyjmenovaní slova 

Slovní druhy 

Větný vzorec 

Podmět a přísudek 

Shoda přísudku s 
podmětem. 

Pravopis – lexikální, 
základy morfologického 

Syntax 

Pravopis 

Tvarosloví 

OSV  

MDV 

                                                 

43
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Posoudí větu 
jednoduchou a souvětí, 
tvoří větné vzorce. 

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

 

(koncovky podstatných 
jmen a přídavných 
jmen tvrdých a 
měkkých) a 
syntaktického (shoda 
přísudku s holým 
podmětem). 

 

Opakování Českého jazyka z 6. ročníku 

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

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

 

Tvarosloví – slovní 
druhy, mluvnické 
významy a tvary slov. 

Čtení – praktické 
(pozorné, přiměřeně 
rychlé, znalost 
orientačních prvků 
v textu), věcné 
(studijní, čtení jako 
zdroj informací), 
vyhledávací, kritické 
(analytické, hodnotící), 
prožitkové. 

 

Tvarosloví 

Stylistika 

 

OSV  

Individuální jazykový 
styl 

 

Opakování Českého jazyka ze 7. ročníku 

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

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
v souvětí. 

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

 

Pravopis – lexikální, 
morfologický, 
syntaktický. 

Skladba – výpověď a 
věta, stavba věty, 
pořádek slov ve větě, 
rozvíjející větné členy, 
souvětí, přímá 
a nepřímá řeč, stavba 
textu. 

Literární druhy a žánry 
– poezie, próza, 
drama, žánry lyrické, 
epické, dramatické 
v proměnách času – 
hlavní vývojová období 
národní a světové 
literatury, typické žánry 
a jejich představitelé. 

 

Pravopis  

Syntax 

OSV  

Znalost národního 
jazyka 

Literatura jako součást 
umění – rozvoj tvůrčí 
stránky osobnosti 

 

Opakování Českého jazyka z 8. ročníku 
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Zvyšuje úroveň při 
rozlišování vět 
jednoduchých  
a souvětí. 

Prohlubuje rozlišování 
souvětí podřadného  
a souřadného.  

Určuje významový 
poměr mezi hlavními 
větami v souvětí 
souřadném, pracuje s 
interpunkcí a se 
spojovacími výrazy.  

Získává znalosti o 
významovém poměru 
mezi jednotlivými členy 
v několikanásobném 
větném členu.  

Zvyšuje kvalitu práce s 
mluvnickými 
kategoriemi sloves.  

Na příkladech 
procvičuje slovesný 
vid, třídu a vzor. 

Věta dvojčlenná 

Věta jednočlenná 

Základní větné členy 

Rozvíjející větné členy 

Několikanásobný větný 
člen 

Druhy vedlejších vět 
(opakování) 

Souřadně spojené 
vedlejší věty 

Souvětí souřadné 

Poměry mezi hlavními 
větami 

Slovesný vid 

Slovesné tvary 

Slovesné třídy a vzory 

Shoda podmětu s 
přísudkem 

Skladba 

Tvarosloví 

MEV 

OSV 

MUV 

VMEGS 

Opakování Českého jazyka z 9. ročníku 

Prohlubuje znalosti  
o psaní velkých 
písmen. 

Umí správně použít 
čárku v těžších 
souvětích a zdůvodnit 
ji. 

Vysvětluje a umí určit 
vsuvku ve větě. 

Porovnává a odlišuje 
doplněk  
od příslovečného 
určení.  

Seznamuje se s 
regionální literaturou. 

Zaujímá hodnotící 
postoj k jednotlivým 
literárním postavám 
uměleckého díla.  

Rozvíjí úroveň čtení 
textu s porozuměním.  

Rámcově se 

Psaní velkých písmen 

Čárky v souvětí 

Vsuvka 

Doplněk 

Literární pojmy se 
zaměřením na prózu  
a poezii 

Rozbor uměleckého 
díla 

Postavy uměleckého 
díla 

Vlastní názor na 
umělecké dílo 

Čtenářské úkoly 

Rozšiřující čtenářské 
úkoly 

Vybraní spisovatelé 

Ukázky současných 
světových spisovatelů 

Tvarosloví 

Skladba 

Čtenářská gramotnost 

MEV 

MUV 

OSV 

VDO 

VMEGS 

EVV 
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seznamuje se jmény 
současných českých a 
zahraničních 
spisovatelů. 

 

 

 5.6  Finanční gramotnost 

 

Charakteristika předmětu Fg 

 

Předmět Finanční gramotnost je nově zařazen do RVP ZV do oblasti Člověk a společnost. 

Žáci jsou jeho prostřednictvím seznamováni se světem obchodu a financí. Jeho zařazení 
zvyšuje finanční gramotnost budoucí populace. Žáci se pomocí propojení praxe a nových 
informací začínají orientovat ve finančním prostředí, vnímají požadavky společnosti a její 
potřeby. Zvažují vlastní postoje a praktické kroky v životních situacích. Také získávají přehled 
o ovlivnitelnosti a globalizaci ekonomiky. V modelových situacích se pokouší najít správná 
řešení reálných životních kroků. 

Navazuje na znalosti a dovednosti, které žáci získávají na prvním stupni v oblasti Člověk a 
jeho svět.  Využívá spolupráce s předměty Matematika a její aplikace a Informační a 
komunikační technologie. Předmět je vyučován na druhém stupni s jednohodinovou dotací v 
kmenové třídě. 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Vyučováním finanční gramotnosti lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových 
kompetencí žáků. Učitelé finanční gramotnosti k tomu používají následující postupy, metody 
a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

 

• podporuje žáky v tom, aby sami uchopili látku správným způsobem  

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

• motivuje žáky k aktivnímu zapojení do vyučovacího procesu   

• směřuje žáky k základnímu osvojení nových poznatků  

• vede žáky k upevnění poznatků o základních pojmech finanční gramotnosti  

• zadává vhodné úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání  
poznatků a dovedností v praxi; 

• pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného 
experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; 
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• používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k 
využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

 

• nácvikem řešení úloh rozvíjí kritické myšlení o nutnosti a účelnosti finančních 
produktů 

• kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů 
řešení a k tomu, aby odhalili důsledky finančních situací 

• vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému 
přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

 

• důslednou kontrolou vede k přesnému vyjadřování týkajícího se finančních záležitostí 

• cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky 
prezentovali zjištěné informace ostatním žákům, diskutovali o problémech a tím i 
obhájili vlastní názor 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

  

•  podporuje zájmy o názory, náměty a zkušenosti žáků  

• učí spolupracovat ve skupině 

• umožňuje žákům podílet se na sestavování finančních pravidel nakládání s financemi 

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

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

 

• podporuje žáky k uvědomění si svých práv 
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• hodnotí činnost žáků a naznačuje její důsledky 

• vede žáky k uvědomění si odlišnosti myšlení lidí 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

 

• vhodnou volbou úkolů nabízí možnosti  využívání matematických operací v 
praktickém životě 

• vede žáky k plánování svých výdajů 

• učí žáky pracovat podle zadaných kritérií, dodržovat postupy, termíny 

•  předkládá návrhy vyhledávání informací z různých zdrojů  

• DÍLČÍ 

VÝSTUPY 

• Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 
Vysvětlí, co jsou to 
peníze, vyjmenuje a 
popíše ochranné prvky 
bankovek a zřetelně 
popíše historii vzniku 
mincí a bankovek. 

 

Peníze, bankovky, 
mince ochranné prvky 
bankovek, historie 
bankovek. 

Peníze Výchova 
demokratického 
občana-právní ochrana 
investic státem  

OSV-sociální a morální 
rozvoj 

Vysvětlí důvod vzniku 
bank, popíše práci 
obchodních bank a 
ČNB. 

Vysvětlí pojem úrok a 
inflace a bude umět s 
těmito pojmy zacházet 
a používat je v běžném 
životě. 

Popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz. 

Vznik bank, ČNB, 
obchodní banky služby, 
služby obchodních 
bank, dohled nad 
činností obchodních 
bank, úrok a inflace.  

Banky Výchova 
demokratického 
občana-zodpovědnost 
za sebe i druhé, stát a 
občanská spoplečnost 

Mediální výchova-
tvorba mediálního 
sdělení 

-interpretace vztahu 
mediálního sdělení a 
reality 

Určí co to je hotovost a 
peníze bezhotovostní.  

Vysvětlí proč si zřídit 
bankovní účet, popíše 
jeho klady a zápory. 

Vysvětlí co to je 
internetové 
bankovnictví a popíše 
jeho výhody. 

Zřízení účtů v bance, 
bankovní účet, 
internetové 
bankovnictví. 

Hotovostní a 
bezhotovostní peníze 

 Výchova 
demokratického 
občana 

 -způsoby rozhodování 
ve veřejném životě 

 

 

 

Popíše a objasní 
vlastní způsob 

Hotovostní placení, 
bezhotovostní placení, 

Způsoby placení Výchova 
demokratického 
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zacházení s penězi. Na 
příkladech ukáže 
vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního 
platebního styku, 
uvede příklady debetní 
kreditní platební karty. 

Bude umět správně 
vyplnit složenky a 
poštovní poukázky.  

Zná základní postupy 
při práci s kartou 
v prodejně či u 
bankomatu.  

moderní trendy v 
placení. 

Složenky, poštovní 
poukázky, trvalý příkaz, 
inkaso, Sipo, druhy 
platebních karet, 
bankomaty, platba 
kartou, bezhotovostní 
platby kartou. 

 

občana 

-stát a občanská 
společnost 

Mediální výchova-vliv 
medií ve společnosti 

Na příkladu chování 
kupujících a 
prodávajících vysvětlí 
podstatu fungování 
trhu, objasní vliv 
poptávky a nabídky na 
tvorbu ceny 

Vysvětlí způsoby 
stanovení ceny, na 
příkladech ukáže 
tvorbu ceny jako 
součet zisku, nákladů a 
HDP 

Ekonomické systémy, 
základní prvky tržního 
mechanismu, 
nedokonalosti tržního 
mechanismu, úloha 
státu v tržním 
hospodářství, výsledek 
hospodaření podniku, 
stanovení prodejní 
ceny. 

Principy tržního 
hospodářství 

Mediální výchova-
tvorba mediálního 
sdělení 

-kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

 

Dodržuje zásady 
hospodárnosti, popíše 
a objasní vlastní 
způsob zacházení 
s penězi, sestaví 
jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a  výdaje 
domácnosti, rozliší 
pravidelné a 
jednorázové příjmy a 
výdaje 

Popíše postup při 
reklamaci výrobku 
nebo služby, objasní na 
příkladech, jak se 
bránit při porušení práv 
spotřebitele 

Domácnost a její 
potřeby, majetek 
domácnosti. 

Domácnost a její 
potřeby, její rozpočet 

Zbytné a nezbytné 
výdaje v konkrétní 
situaci. 

Reklamace, možnosti a 
průběh reklamací, 
práva spotřebitele při 
problémech s prodejci, 
obrana před nežádoucí 
a nevyžádanými 
nabídkami. 

Hospodaření 
domácnosti 

Výchova 
demokratického 
občana 

-občanská společnost 
a právo a jeho 
vymahatelnost 

Hledá možnosti, jak 
řešit deficit příjmů a 
výdajů, uvede 
možnosti řešení na 
základě porovnání 
finančních produktů v 

Bankovní finanční 
produkty, formy úvěrů, 
úvěry soukromých 
subjektů, ručitel, 
exekuce, vymáhání 
pohledávek, rozhodčí 

Finanční produkty Výchova 
demokratického 
občana 

-stát a občanská 
společnost 
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nabídce  doložka, půjčky přes 
internet, telefon, co nás 
nejvíce ohrožuje. 

Mediální výchova-vliv 
medií ve společnosti 

Vysvětlí a popíše další 
formy spoření a 
investování. 

Zná rizika investic. 

 

Spořící účet, 
termínovaný vklad, 
stavební spoření, 
pojištění. 

Finanční produkty 
spojené se spořením 
životním, penzijním. 

Další formy spoření a 
investování 

OSV-morální rozvoj 

Výchova 
demokratického 
občana 

 -způsoby rozhodování 
ve veřejném životě 

Mediální výchova 

-tvorba mediálního 
sdělení 

 

 

PŘÍLOHY ŠVP ZšJa/ŠVP/1/2016 

 

Příloha č. 1 

 

Změna ŠVP od 1. 9. 2017 – Výuka plavání na 1. stupni ZŠ 

 

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v sobě zahrnuje vzdělávací obor Tělesná výchova, který 
má na 1. stupni časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku. Součástí tělesné výchovy 
je plavecký výcvik od 1. – 3. třídy s časovou dotací 10 hodin v 1. třídě a 20 hodin ve 2. – 3. 
třídě. 

 

Ročník: 1. 

 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Umí pojmenovat 
základní plavecké 
způsoby 

Ví, jaké jsou zásady 
hygieny a bezpečnosti 
při plavání 

Hygiena plavání 

Adaptace na vodní 
prostředí, základní 
plavecké dovednosti 

Jeden plavecký styl 
“Prsa“ 

Plavání  OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

EV – vztah člověka k 
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Uvědomí si, nebezpečí 
přecenění svých 
vlastních sil 

Provádí průpravná 
cvičení na suchu 

Orientuje se ve vodě i 
pod vodou 

Osvojuje si základní 
plavecké dovednosti – 
splývání, dýchání pod 
vodou, pády a skoky 
do vody 

Zvládá jeden plavecký 
styl 

Dovede reagovat na 
překážku ve vodě 

prostředí  

 

 

 

VDO – zásady 
slušnosti, samostatné 
a odpovědné jednání 

 

Ročník: 2. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Umí pojmenovat 
základní plavecké 
způsoby 

Ví, jaké jsou zásady 
hygieny a bezpečnosti 
při plavání 

Uvědomí si, nebezpečí 
přecenění svých 
vlastních sil 

Provádí průpravná 
cvičení na suchu 

Orientuje se ve vodě i 
pod vodou 

Osvojuje si základní 
plavecké dovednosti – 
splývání, dýchání pod 
vodou, pády a skoky 
do vody 

Zvládá jeden plavecký 
styl 

Dovede reagovat na 
překážku ve vodě 

Hygiena plavání 

Adaptace na vodní 
prostředí, základní 
plavecké dovednosti 

Plavecký styl “Prsa, 
znak“ 

Plavání OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí  

VDO – zásady 
slušnosti, samostatné 
a odpovědné jednání 
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Ročník: 3. 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Umí pojmenovat 
základní plavecké 
způsoby 

Ví, jaké jsou zásady 
hygieny a bezpečnosti 
při plavání 

Uvědomí si, nebezpečí 
přecenění svých 
vlastních sil 

Provádí průpravná 
cvičení na suchu 

Orientuje se ve vodě i 
pod vodou 

Osvojuje si základní 
plavecké dovednosti – 
splývání, dýchání pod 
vodou, pády a skoky 
do vody 

Zvládá jeden plavecký 
styl 

Dovede reagovat na 
překážku ve vodě 

Hygiena plavání 

Adaptace na vodní 
prostředí, základní 
plavecké dovednosti 

Plavecký styl “Prsa, 
znak, kraul“ 

Plavání OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání, 
sebepoznávání, 
sebeovládání 

 

EV – vztah člověka k 
prostředí  

 

 

VDO – zásady 
slušnosti,samostatné a 
odpovědné jednání 

 

Příloha č. 2 

 

Ruský jazyk 

 

Charakteristika předmětu Rj 

 

Ruský jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze školou nabízených jazyků v rámci oboru 
Cizí jazyk. Předmět Ruský jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru - další cizí jazyk 
rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  

Ruský jazyk je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku mateřského jazyka a anglického jazyka, 
případně dalších nabízených cizích jazyků. Jeho postupné osvojování pomáhá žákum jak v dalším 
studiu, tak i v budoucím pracovním uplatnění. Cílem je poskytnout žákům nástroj ústní i základní 
písemné komunikace, umožnit žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich 
odlišné kulturní tradice. V Ruském jazyce se předpokládá dosažení úrovně A1. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
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Vyučovací předmět Ruský jazyk bude realizován v 7., 8. a 9. ročníku a to vždy s dvouhodinovou týdenní 
dotací. Výuka předmětu probíhá vždy v celém ročníku najednou a žáci jsou rozděleni do skupin. 
Předmět další cizí jazyk je vyučován v jazykových učebnách, v klasických třídách i v multimediální a 
počítačové učebně s možnosti využití dataprojektoru a audiovizuální techniky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 
Jsou společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou 
uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni. 
 
Kompetence k učení 

• Podporujeme rozvoj tvořivého myšlení žáků, vedeme je, aby propojovali získané 
poznatky do širších celků  

• Zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace, vedeme žáky k 
práci s informačními zdroji, k samostatné práci s dvojjazyčnými i výkladovými slovníky  

• Vytváříme žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka  

• Vedeme žáky, aby si vybírali a využívali vhodné způsoby a metody pro efektivní učení  

• Vedeme je k ověřování výsledků  

 
Kompetence k řešení problémů 

• Pracujeme s česko-ruskou interferencí, vyhledáváme shody a odlišnosti obou 
slovanských jazyků  

• Umožníme volný přístup k informačním zdrojům, při výuce využíváme výpočetní 
techniku, začleňujeme práci ve skupinách  

• Předkládáme žákům konkrétní situace, k jejichž zvládnutí potřebují ruský jazyk  

• Klademe vhodné otázky  

 
Kompetence komunikativní 
 

• Nabízíme žákům dostatek možností k porozumění rusky vedenému rozhovoru a 
psaným jednoduchým textům, vedeme žáky, aby komunikovali na odpovídající úrovni  

 

• Učíme žáky využívat informační prostředky ke komunikaci se světem 
 

• Dbáme na dobrou úroveň vyjadřování, současně však vedeme žáky, aby se nebáli 
používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk, vedeme je k výstižnému a souvislému 
projevu 

 

• Vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky, vedeme žáky k aktivitám, které 
mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích  

 
Kompetence sociální a personální 
 

• Navozujeme dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z 
různého jazykového prostředí  

• Vytváříme situace, ve kterých si žáci uvědomují potřebu vzájemného respektu a 
pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí  
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• Vedeme žáky k respektování názorů učitele  

• Usilujeme o vzájemnou toleranci a spolupráci žáků, podílíme se na utváření příjemné 
atmosféry v týmu, podporujeme spolupráci ve skupině  

• Vedeme žáky tak, aby byli schopni sebekontroly  

• Hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vedeme žáky k 
tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  

 

Kompetence občanské  

• Vedeme žáky, aby pochopili důležitost tolerance a solidarity v lidských vztazích a 
snažili se vcítit do problémů minorit ve světě i u nás  

• Seznamujeme žáky s reáliemi rusky mluvících zemí  

• Vedeme žáky k respektování názorů ostatních  

• Vedeme žáky k diskuzi a k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k vzájemnému 
naslouchání si, kooperaci  

 
Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a 
jazykových příruček pro samostatné studium  

• Vedeme je k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech  

• Vedeme žáky ke spolupráci, zařazujeme výuku ve skupinách  

• Vedeme žáky k zodpovědnému a svědomitému přístupu k učení, k efektivnímu 
organizování své práce  

• Zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků  

 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Poslech s porozuměním 

Pochopí a porozumí 
informaci obsažené 
v poslechu  

 

Pozdravy a seznámení 

Písně 

 

Poslech nahrávek z CD na  

dané téma 

Pozdravy 

Členové rodiny 

Volnočasové 
aktivity 

Škola 

Povolání 

Sport 

Byt a jeho 
vybavení 

Domácí mazlíčci 

 

Mluvení 

Zapojí se do Slovní zásoba Pozdravy OSV 
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jednoduchých rozhovorů  

Domluví se v běžných 
každodenních situacích, 
požádá o radu, o pomoc  

Požádá v jednoduchých 
větách o informace 
z každodenního života  

Reprodukuje méně 
náročný autentický text  

Vytvoří krátký text na 
téma související s 
životem v rodině, škole a 
probíranými tematickými 
okruhy  

 

Výslovnost samohlásek 

Výslovnost souhlásek 

Přízvuk 

Inotace 

Skloňovaní vybraných 
podstatných jmen ,vybraných 
přídavných jmen  

Vybrané tvary 
přivlastňovacích zájmen  

Minulý čas  

Slovesné vazby odlišné od 
češtiny  

Vyjádřená záporu  

Popis, vypravování  

 

Členové rodiny 

Volnočasové 
aktivyity 

Škola 

Povolání 

Sport 

Byt a jeho 
vybavení 

Domácí mazlíčci 

(kreativita) 
 
Mediální 
(tvorba mediálního 
sdělení) 
 
VMEGS 
(Evropa a svět nás 
zajímá - rodinné 
příběhy, zážitky a 
zkušenosti z 
cestování) 
 
Multikulturní 
(užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumívání) 

Čtení s porozuměním 

Naučí se číst písmena 
ruské abeced 

Čte nahlas, čte i složitější 
text, kterému nerozumí 
zcela přesně  

Při práci s textem používá 
slovník, vyhledá potřebné 
informace v literatuře 
nebo na internetových 
stránkách a pracuje s nimi  

Chápe obsah čteného 
textu nebo konverzace, 
soustředí se na 
nejdůležitější informace, 
rozliší hlavní a doplňující 
informace, pochopí hlavní 
myšlenku  

vyhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na 
otázky  

yhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na 
otázky  

 

 Pozdravy 

Členové rodiny 

Volnočasové 
aktivyity 

Škola 

Povolání 

Sport 

Byt a jeho 
vybavení 

Domácí mazlíčci 

 

 

 

Psaní 

Naučí psát  písmena 

ruské abecedy 

Na základě výchozího 

Ruský pravopisem – Azbuka 

Pravopis 

Pozdravy 

Členové rodiny 

Volnočasové 
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textu, napíše několik vět o 
sobě  

Napíše text ve formě 
odpovědi na zadaný úkol 
či otázku  

Při zpracování písemného 
projevu využívá slovník  

 

 

 

 

  

 

aktivyity 

Škola 

Povolání 

Sport 

Byt a jeho 
vybavení 

Domácí mazlíčci 

 

 

Příloha č. 3 

 

Ochrana člověka 

 

Charakteristika předmětu OchČ 

 

Vzdělávací obor výchova k občanství vytváří u žáka kvality, které souvisí s jeho orientací 
v dnešním světě  a začleněním do různých společenských vztahů. Otevírá dítěti cestu 
k poznání sebe, druhých a k pochopení vlastního jednání s druhými lidmi v rámci důležitých 
životních situací do, kterých se bude v životě dostávat. Seznamuje žáky se vztahy v rodině, 
společnosti, s hospodářským životem, činností jednotlivých politických institucí a orgánů a s 
možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky respektovat mravní 
principy  a  pravidla soužití, získávat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání. Žáci 
si uvědomí také důležitost kolektivní obrany a úkoly armády. Vzdělávací obor nezapomíná na 
právní vzdělání žáků a posiluje občanskou odpovědnost.  

Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k 
evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je 
současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. 
V rámci tohoto předmětu také máme projektový den Den ochrany obyvatelstva v rozsahu 6 
hodin napříč školou. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

 Vzdělávání v dané oblasti směřuje nejčastěji k utváření občanských, komunikačních, 
pracovních a sociálně – personálních kompetencí. Vede žáka k: 

• rozvíjení zájmu a osvojování účelného chování při mimořádných událostech a při 
ohrožení v každodenních rizikových situacích 

• poznávání situace, kdy dochází k ohrožení života, zdraví, majetku a životního 
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prostředí 

• vytváření schopností využívat různé zdroje informací, ať už krizové situace a 
vyhlášení krizového stavu, nebezpečí, aj. 

• rozvíjení orientace v oblasti spolupráce a koordinace záchranných a 
bezpečnostních složek 

• objektivnímu posouzení mimořádných událostí, linky tísňového volání 112 JEČ, , 
150 HZS ČR, 155 ZZS, 1587 Policie ČR a schopnost posouzení každodenních 
situací a událostí 

• získávání orientace v   oblasti přemisťování osob, zvířat, předmětů kulturní 
hodnoty a opatření při evakuaci v mimořádných situacích  

• rozvíjení orientace o veřejné záležitosti v oblasti ohrožení toxickými účinky  

• povodně, bouřky, sesuvy půdy, silný vítr a větrné bouře, sucho, požáry, vlny 
veder, mrazy, sněhové kalamity, náledí a laviny jako příčiny mimořádných 
událostí, které se vyskytují v ČR či ve světě  

• sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti a osobnosti 
druhých  

• utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo ni  

• rozpoznání názorů, které ohrožují lidskou důstojnost nebo odporují základním 
principům demokratického soužití  

• schopnost reagovat na vyhraněné ideologické postoje jako extremismus, 
terorismus a násilné chování a zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci   

• přiměřenému obhajování svých vlastních práv  

  

Kompetence pracovní učí žáka orientace v základních aktivitách, které jsou potřebné pro 
pochopení podstaty, cíle a rizika v  mimořádných situacích nejen v ČR a ve světě.  

Kompetence k učení napomáhá vytvářet komplexnější pohled k osvojování účelného 
chování při mimořádných událostech a při ohrožení v každodenních rizikových situacích.   

  

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 
UČIVO TEMATICKÝ 

CELEK 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
 

Vysvětlí, co jsou to 
mimořádné události 
v důsledku přírodních 
jevů (živelné pohromy 
a katastrofy) a 
působení člověka 
(selhání infrastruktury, 
havárie). Vysvětlení 
krizových stavů 
(vojenské i 
nevojenské).   

 

Mimořádné události  

 

Krizové situace 

Mimořádné události a 
krizové situace 

Výchova 
demokratického 
občana 

OSV 

 

Vysvětlí základní pilíře 
systému bezpečnosti 

IZS 

Varování a ukrytí při 

Ochrana obyvatelstva Výchova 
demokratického 
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ČR  

Vysvětlí pojem IZS a 
jeho základní složky 
(HZS ČR, Policie ČR, 
tísňová volání, 
psychosociální pomoc).   

Vysvětlí varování a 
ukrytí při nebezpečí 
(všeobecná výstraha, 
požární poplach, 
akustická zkouška 
provozuschopnosti).  

Vysvětlí co je 
evakuace. Vysvětlí co 
je místo 
shromažďování a 
evakuační středisko, 
zavazadlo, zásady při 
opustění bytu, opatření 
nouzového přežití a 
prostředky 
k nouzovému přežití 
obyvatelstva.  

nebezpečí 

Evakuace 

Nebezpečí paniky 

občana 

Mediální výchova 

 

Vysvětlí, co je to první 
pomoc. První pomoc u 
života ohrožujících 
stavů ( život ohrožující 
stav, resuscitace, 
defibrilace, masivní 
krvácení a šok). 

První pomoc u 
mimořádných situací 
(alergická reakce, 
krvácení a šok, 
omrzliny, otrava plynu, 
podchlazení, poleptání, 
popáleniny, poranění 
zasypáním, tonutí, 
úpal, úraz hlavy, 
uštknutí zmijí, zasažení 
el. Proudem a 
zlomenina).   

 

Postup při poskytování 
první pomoci 

První pomoc u života 
ohrožujících stavů 

První pomoc u zranění 
u mimořádných situací 

První pomoc při 
poranění nebo jiném 
poškození těla 

 Výchova 
demokratického 
občana 

 OSV 

Enviromentální 
výchova 

 

 

 Vysvětletí pojmy 
bouřka a blesk a jak 
ohrožují obyvatelstvo. 
Co dělat, jak mě 
zastihne bouřka v 
přírodě, a příklady z 
praxe.  

Pojem povodeň ( 

Bouřka 

Povodně 

Sesuvy půdy 

Silný vítr a větrná 
bouře 

Sucho 

Živelné pohromy 
v České republice  

Enviromentální 
výchova 

 

Mediální výchova 
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přirozené a přívalové a 
zvláštní).  

Sesuvy půdy, jak jim 
předcházet a co dělat 
při ohřožení půdy.  

Silný vítr, co dělat, když  
nastane. Tornáda a 
prašný vír.  

Sucho a jeho příčiny.  

Požáry a jeho příčiny a  
nebezpečí  

Vlna veder a 
nebezpečí přehřátí 
organism, úpal, úžeh. 
Mráz, námrazové jevy, 
sněhová kalamita a 
lavina.  

Požáry 

Vlna veder 

Mrazy a sněhové 
calamity, náledí a 
laviny 

Rozliší: 

Pojem zemětřesení a 
tsunami a vysvětlení 
pohybu litosferických 
desek.  

Sopečná erupce a 
příklady činných sopek.  

Prašná a písečná 
bouře.  

Tropická cyklona a 
příklady z Karibiku, 
Indického oceánu, 
Ameriky a Austrálie.  

 

Zemětřesení 

Tsunami 

Sopečná erupce 

Prašná a písečná 
bouře 

Tropická cyklona  

Živelné pohromy ve 
světě 

Enviromentální 
výchova 

Mediální výchova 

Popíše pojmy 
epidemie, místo vzniku  
a jak ovlivňuje 
společenskou, 
ekonomickou a 
politickou situaci.  

Vysvětlí pojmy 
pandemie  a jaké 
hrozby představují.  

Epidemie 

Pandemie 

Epidemie a pandemie  Výchova v globálních 
souvislostech  

Rozezná nebezpečné 
chemické látky  a 
chemickou havárii.  

Rozpozná radiační 
havárie a radioaktivní 
látky, únik 
radioaktivních látek. 

Na příkladech doloží 

Únik nebezpečných 
látek 

Radiační havárie 

Extremimusmus, 
terorismus a násilné 
chování  

Narušení dodávek 

Ohrožení plynoucí z 
lidské činnosti 

Výchova 
demokratického 
občana 

 Mediální výchova 

OSV 

Výchova v globálních 
souvislostech 
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význam pojmů: 
terorismus, střelba, 
nalezení podezřelého 
zavazadla, anonymní 
oznámení, podezřelá 
listovní zásilka.  

 

elektřiny, pitné vody a 
ropy a co dělat v těchto 
situacích. 

Dodržuje zásady 
bezpečného cestování  

Předcházení rizikovým 
situacím v dopravě 

Dopravní nehoda 

Cesta do zahraničí  

Doprava a bezpečnost  OSV 

Výchova 
demokratického 
občana 

Multikulturní výchova  

Mediální výchova 

 

Popíše situace, kdy je 
třeba bránit stát, 
Navrhne, jak armáda 
může pomoci 
v konkrétním případě 
ohrožení vnějšího a 
vnitřního ohrožení 
 

Obrana státu  

Povinnosti občana 

Ozbrojené síly 

Armáda ČR 

Další mimořádné 
situace   

Výchova 
demokratického 
občana 

Mediální výchova 

 

 


