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1 Identifikační údaje 

 

1.1 Název ŠVP 

Název ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Motivační název: Škola pohody 

 

1.2 Údaje o škole 

Název školy:  Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Adresa školy:   Vančurova 2, 695 04 Hodonín 

Ředitel školy:  PaedDr. Zdeněk Šebesta 

Kontakty: telefon 518 321 387 

 e-mail reditelstvi@vancur.cz 

 web  www.zsvancur.cz 

Zařazení do sítě škol 

 RED-IZO  600115631 

 IČO  49418823 

 IZO  049418823 

Koordinátor tvorby ŠVP:  PaedDr. Zuzana Letnická 

1.3 Zřizovatel 

 Město Hodonín, Masarykovo náměstí, 595 01 Hodonín 

 Masarykovo náměstí 1 

 Telefon  518  316 252 

1.4 Platnost dokumentu  

ŠVP platný od: 3. 9. 2018 

Verze ŠVP: úprava č. 5 

Datum projednání ve školské radě: 27. 8. 2018 

Datum projednání v pedagogické radě: 26. 8. 2018 

 

 PaedDr. Zdeněk Šebesta v. r.  

http://www.zsvancur.cz/
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, 

poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí počtem žáků mezi středně velké školy. 

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v klidné části města Hodonín, v blízkosti Lázní Hodonín.  

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

veřejnou hromadnou dopravou, pěšky nebo cestují automobily rodičů.  

Podpora žáků s tělesným handicapem 

Speciální vzdělávací potřeby žáků s tělesným postižením zajišťujeme ve spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků, výchovným poradcem a pedagogy na základě psychologického nebo 

speciálně pedagogického vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) Speciální 

péči zajišťujeme formou individuálního přístupu, v závažnějších případech formou integrace a 

individuálního vzdělávacího plánu. V rámci integrace využíváme pomoci asistenta pedagoga. 

Žákům se zdravotním postižením zabezpečuje vhodné učební a kompenzační pomůcky. 

Konkrétní potřeby těchto žáků vymezujeme v individuálních vzdělávacích plánech ve 

spolupráci s poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáků. Integrace žáků s autismem, 

s vývojovými poruchami učení nebo chování probíhá dle doporučení z vyšetření v školském 

poradenském zařízení. 

Vzdělávání žáků zdravotně oslabených, dlouhodobě nemocných a žáků s drobnými 

poruchami vedoucími k poruchám učení a chování uskutečňujeme na základě individuálních 

potřeb těchto žáků. V péči o tyto žáky vycházíme z doporučení školských poradenských 

zařízení. V případě potřeby pro tyto žáky vypracováváme tzv. podpůrné vzdělávací plány. 

Obsahem se tento vzdělávací proces zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. 

Žáci se sociálním znevýhodněním. Do této skupiny patří žáci, kteří přichází z prostředí 

sociálně, kulturně odlišného od prostředí, ze kterého jsou žáci z většinové populace. Žáci 

z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým zázemím jsou častěji 

ohroženi sociálně patologickými jevy. Péči věnujeme především prevenci těchto sociálně 

patologických jevů. V péči o tyto žáky úzce spolupracuje s OSPOD Hodonín. 
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2.4 Podmínky školy 

Škola je umístěna v jedné třípodlažní budově. Venkovní areál školy je oplocený. V areálu školy 

se se nachází hřiště na kopanou a atletické disciplíny, dvě oplocená víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem, altán umožňující výuku v přírodě a také hřiště s průlezkami. Škola je dále 

vybavena dvěma tělocvičnami a gymnastickým sálem.  

Čisté a světlé prostory tříd doplňuje několik odborných učeben jazyků, hudebna, učebna 

společenských věd, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna, cvičná kuchyně. 

Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování s prostornou školní jídelnou a několik 

oddělení školní družiny. Ve škole jsou dvě vybavené počítačové učebny. 

Žákovské šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami. 

 

 

2.5 Charakteristika pedagogického sboru 

Snahou vedení školy je, aby pedagogický sbor byl plně kvalifikovaný a aprobovaný. Skládá se 

především ze zkušených, ale i několika mladých učitelů, žen i mužů. Na prvním stupni školy 

působí pouze ženy, na druhém stupni školy je zastoupení žen a mužů vyrovnané. Na škole 

působí výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ŠVP, 

koordinátor ICT.  

Péči věnujeme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé se účastní kurzů 

pořádaných SSS Hodonín i dalšími subjekty. Naší snahou je, aby učitelé ovládali alespoň jeden 

cizí jazyk, důraz je kladen především na znalost anglického jazyka. 

Někteří učitelé absolvovali kurzy potřebné k výkonu funkce zdravotníka a lyžařského 

instruktora. Tito učitelé plní svou funkci na akcích pořádaných školou – školách v přírodě a 

lyžařských kurzech. 

Snažíme se také o zdokonalení počítačové gramotnosti pedagogického sboru. 

 

2.6 Dlouhodobé projekty 

Trvalou součástí školního života našich učitelů a žáků jsou projektové dny, tematické hodiny i 

další netradiční formy výuky. Žáci se zapojují do rozlišných aktivit zaměřených na vzdělávání 

v konkrétních předmětech, na prevenci sociálně patologických jevů, na sport, environmentální 

a dopravní výchovu. Do některých akcí jsou mimo učitele a žáky zapojeni rovněž rodiče žáků. 

Mezi tyto projekty patří zejm. Ekoškola a Recyklohraní (environmentální zaměření a Čtenářská 

dílna (zlepšování úrovně čtenářských dovedností a komunikace). 

 

2.7 Vlastní hodnocení školy 
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2.7.1 Oblasti autoevaluace 

Personální podmínky školy (žáci, zaměstnanci, vedení školy). 

V této oblasti hodnocení sledujeme dosahování strategických cílů školy v personální politice 

spojených s rozvojem školy jako veřejné instituce, která nabízí nejen vzdělání žákům. 

● Sledování počtu žáků a naplněnosti tříd. 
● Úspěšnost žáků u přijímacího řízení. 
● Počty nově přijatých žáků do prvních ročníků. 
● Skladba pedagogického sboru. 
● Kvalifikace a aprobace pedagogů. 
● Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
● Počet provozních zaměstnanců a jejich kvalifikace. 

 

Klima školy. 

V této oblasti sledujeme zejména celkové hodnocení klimatu školy s přihlédnutím k jeho 
jednotlivým součástem. Využíváme nejen zpětné vazby od rodičů, učitelů a žáků, ale zaměřuje 
se zejména na prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Tato prevence pomáhá 
významným způsobem eliminovat negativní vlivy na celkové klima školy. Na škole působí 
mimo výchovného poradce i preventista sociálně patologických jevů a školní psycholožka, kteří 
pomáhají svým kolegům, žákům i rodičům při řešení nejrůznějších situací. 

V oblasti klimatu školy sledujeme zejména: 

● Vztahy učitel-žák-rodič. 
● Kvalitu a četnost preventivních výukových programů a besed. 
● Výchovná a kázeňská opatření. 

 

Výchovně vzdělávací proces. 

V této oblasti sledujeme především. 

● Dosažení cílů v oblasti osvojování klíčových kompetencí, osvojení vědomostí a 
dovedností žáků. 

● Dokumentaci školy. 
● Kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. 
● Zájmovou činnost na škole. 
● Umístění žáků v soutěžích a srovnávacích testech. 
● Evaluace  ŠVP. 

 

 

 Materiálně technické zázemí školy. 

Soustředíme se na sledování dosažených cílů v oblasti materiálního vybavení školy a jejího 
zázemí vybavení učeben, stav venkovních prostor školy, vybavení tělocvičen, vybavení 
kabinetů učebními pomůckami, vybavení odborným učeben aj. 
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● Vybavení učeben, odborných učeben, oddělení školní družiny a zázemí školy. 
● Stav učebních pomůcek a výukových materiálů. 
● Vybavenost didaktickou technikou, PC, video a audiotechnikou, tiskárny, aj. 
● Vybavenost zázemí školy, školní kuchyně a jídelny, relaxačního zázemí pro žáky aj. 

 

 Vnější vztahy 

V této oblasti sledujeme vztahy s okolními institucemi, zejména monitorujeme spolupráci se 

zřizovatelem školy a spolupracujícími institucemi např. pedagogickým střediskem, školkami a 

dalšími základními školami ve městě. 

 

2.7.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Hlavním cílem procesu autoevaluace je zkvalitňování práce školy. Podílejí se na ní učitelé, žáci, 

rodiče i ostatní vybrané subjekty. Spolupracujeme např. s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, společností SCIO a s organizací CERMAT. 

Nezaměřujeme se pouze na statistická šetření, ale důraz klademe na sledování kvality procesu 

osvojování klíčových kompetencí a na zdravé klima školy.  

Při hodnocení školy používáme nejrůznější metody a formy (např. dotazníkové šetření, 

diskuse, rozhovor, testy, zkoušení, písemné práce, projekty, konzultace atd.) 

Vlastní hodnocení školy – Výroční zpráva o činnosti školy je dokument, který zpracovává 

ředitel školy vždy za školní rok. Je výsledkem autoevaluačních činností školy a je schvalováno 

školskou radou.  

 

 

2.7.3 Nástroje autoevaluace 

Nejčastěji používané nástroje pro vlastní hodnocení školy jsou zejména tyto: 

● Rozhovor, besedy, diskuse, porady. 
● Pozorování, záznam pozorovaných jevů. 
● Průzkum a dotazníkové šetření. 
● Testování žáků. 
● Setkání s rodiči. 
● Hospitační a kontrolní činnost. 
● Žákovská portfolia a rozbory žákovských prací. 
● Hodnocení akcí pro žáky, rodiče a veřejnost. 
● Úspěchy žáků školy v soutěžích. 

 

2.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

Na škole je zřízena školská rada, jejímiž členy jsou zástupci zřizovatele, zástupci zákonných 

zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.  

Na velmi dobré úrovni škola spolupracuje s PPP v Hodoníně i Břeclavi. 
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Prostřednictvím pořádaných akcí (např. školní akademie, vánoční tvoření apod.) rozvíjíme 

spolupráci s rodiči. 

Pro rodiče budoucích prvňáčků každoročně pořádáme tzv. stimulačně-edukativní skupiny, ve 

kterých jsou rodiče budoucích žáků seznamováni s prostředím školy a způsobem výuky na 1. 

stupni školy. 

Na velmi dobré úrovni škola dále spolupracuje s OSPOD Hodonín, Městskou policií Hodonín a 

policií ČR. 

 

3 Charakteristika ŠVP 
 

3.1 Zaměření školy 

Naše škola je školou se všeobecným zaměřením, která žáků nabízí: 

● Systém povinných, volitelných a nepovinných předmětů, podle zájmu a potřeb žáků 
a jejich budoucího zaměření. 

● Na 1. stupni preferujeme výchovu a vzdělávání vycházející z výchovy v rodině. 
Čerpáme z dlouholetých zkušeností, získaných výukou podle vzdělávacího 
programu Obecná škola. Důraz klademe na hravou a tvořivou formu vyučování 
s využitím prvků dramatické výchovy. 

● Zvýšenou pozornost věnujeme výuce cizích jazyků: anglického, německého a 
ruského. 

● V rámci volitelných předmětů se zaměřujeme na výuku matematiky, 
přírodovědných předmětů a výpočetní techniky. 

● Důraz klademe na environmentální výchovu, škola získala v roce 2007 titul 
EKOŠKOLA. 

● Nabízíme možnost práce v zájmových kroužcích. 
● Velkou pozornost věnujeme práci se žáky s individuálními vzdělávacími potřebami. 
● Škola nabízí služby školního psychologa. 
● V některých třídách působí asistenti pedagoga. 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

Žákům umožňujeme osvojit si strategii učení a motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů 

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

Kompetence komunikativní 

Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

Kompetence sociální a interpersonální 

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. 
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Kompetence občanské 

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

Kompetence pracovní 

Pomáháme žákům rozvíjet a poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. 

 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných 

opatření. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za 

pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy 

PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Naplnění cílů PLPP škola vyhodnotí nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování 

podpůrného opatření. 

 

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

IVP zpracovává škola na základě souhlasu ředitele školy pro žáky od druhého stupně 

podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a 

žádosti zákonného zástupce žáka. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

Obsahuje mimo jiné údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných 

v kombinaci s tímto plánem. Na jeho tvorbě se podílejí zákonní zástupci žáka, výchovný 

poradce a pedagogové v součinnosti se školským poradenským zařízením. Forma realizace IVP 

je písemná. Realizace IVP je průběžně kontrolována a konzultována se zákonnými zástupci 

žáka, pedagogy a výchovným poradce. Na konci školního roku je účinnost IVP vyhodnocena 

písemnou formou. 

 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 

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

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání 
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových 
činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech (§ 27 
odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 
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Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola na základě potřeb úprav ve vzdělávání 
nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. 
Obsahuje popis, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocení plnění plánu.  

PLPP škola vyhodnocuje nejpozději po 3měsících od zahájení poskytování podpůrného 
opatření. PLPP zpracuje třídní učitel žáka ve spolupráci s žákem, zákonnými zástupci žáka a 
školským poradenským zařízením. Realizace a plnění cílů PLPP je hodnoceno písemnou 
formou.  

 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Považuje žák, jehož 
rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 
uměleckých nebo sociálních dovednostech. (§ 27 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).IVP je 
sestavován na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu ředitele školy. 
Na jeho tvorbě se podílejí zákonní zástupci žáka, výchovný poradce a pedagogové  

školy ve spolupráci se školským poradenským zařízením. IVP je zpracován písemnou formou a 
na konci školního roku je rovněž písemně vyhodnocena jeho účinnost. 
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3.5 Začlenění průřezových témat 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Průřezová témata /Tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Rozvoj schopností i poznávání CJL, TV 
PRV, VV 

CJL, PRV, 
M, DV, VV 

CJL, AJ, M, 
DV, HV, VV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ, PŘV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, 

F, Z 

CJL, AJ, PŘ, 
F, VO, TV 

CJL, AJ, M, 
CH, PŘ, F, 

VO, TV, VP 

CJL, AJ, M, 
PČ, PŘ, VO, 

VP 

Sebepoznání a sebepojetí CJL, PRV, 
TV, HV, VV 

CJL, PRV, 
M, DV, HV 

CJL, AJ, M, 
PRV, DV, TV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ, PŘV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, 

F, TV 

CJL, AJ, 
INF, PŘ, 

F, VO, TV 

CJL, AJ, M, 
PŘ, F, VO, TV, 

VP 

CJL,AJ, M, 
PČ, PŘ, VO, 

VP 

Seberegulace a sebeorganizace CJL, PRV, 
M, TV, VV 

CJL, PRV, 
M, DV, VV 

CJL, AJ, M, 
VV, TV, HV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ 

 

CJL, AJ, VO, 
INF, PŘ, TV 

CJL, AJ, M, 
PŘ, F, VO, TV, 

VP 

CJL, AJ, PŘ, 
VO, TV, VP 

Psychohygiena CJL,PRV, 
M, TV, HV 

CJL, PRV, 
M, DV, HV 

CJL, AJ, M, 
TV, HV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ 

 

CJL, AJ, VO, 
INF, PŘ, TV 

 

CJL, AJ, M, 
PŘ, F, VO, TV, 

VP 

TV, VP 

Kreativita CJL,VV, 
HV, TV 

CJL, PRV, 
M, DV, VV 

CJL, AJ, M, 
VV, HV, PČ 

CJL, AJ, Př 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, 

F, Z 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, TV 

VO 

CJL, AJ, M, 
CH, PŘ, F, 

VO, TV, VP 

CJL, AJ, M, 
PČ, HV, VO, 

VP 

Poznávání lidí CJL, M, TV 
HV, VV 

CJL, PRV, 
M, TV, VV 

CJL, AJ 
VV, TV, HV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ 

 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ 

 

CJL, AJ, M, 
CH, PŘ, F, 

VO, TV, VP 

VP 

Mezilidské vztahy CJL, PRV, 
VV, HV 

CJL, PRV, 
DV, HV, TV 

CJL, DV, 
HV, PČ, VL 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ 

 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ 

CJL, AJ, M, 
CH, PŘ, Z, 

VO, TV, VP 

CJL, VO, VP 

Komunikace CJL, PRV, 
M, TV, HV 

CJL, PRV, 
TV 

CJL, AJ, M, 
PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, 

Z 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, VO 

 

CJL, AJ, M, 
CH, Z, PŘ, F, 

VO, VP 

CJL, AJ, M, 
PČ, VO, VP 

Kooperace a kompetice CJL, M, TV 
HV, VV 

CJL, PRV, 
M, TV 

CJL, PČ 
VV, HV, TV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ, PŘV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, 

Z, TV 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, VO 

 

CJL, AJ, M, 
F, PŘ, F, VO, 

TV, VP 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, 

F, VO, TV, VP 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M, TV DV, PRV, 
M, TV 

AJ, PRV, 
TV, VV 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

PČ 

CJL, AJ, Př, 
HV, VV, TV, 

INF, PČ 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, TV 

CJL, AJ, M, 
INF, PŘ, VO 

CJL, AJ, M, 
PŘ, F, VO, TV, 

VP 

CJL, AJ, M, 
VO, TV, VP 
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Hodnoty, postoje, praktická etika 
 

HV, M, TV PRV, TV PRV,TV, 
VV 

PČ    VO, VP VO, VP 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

Občanská společnost a škola 

 

M HV,M,TV M,PČ,TV CJL,HV,PČ, 

PŘV, VV, TV, 

VL 

INF, 
HV,VV,M,PČ, 
PŘV,VL 

Z,VO Z,VO NJ, CH,D,AJ ČJL, M 

Občan, občanská společnost a stát 

 

PČ M,PČ,TV M,PČ, 

PRV,TV 

M, PČ, PŘV, 

TV, VL,VV 

INF, 
HV,VV,M,PČ, 
PŘV,VL 

Z,VO Z,VO CH,D, AJ EV, Z, D 

Formy participace občanů v politickém životě    TV PŘV, TV, VV Z,VO Z,VO D Z 

Principy demokracie jako formy vlád         a 
způsobu rozhodování 

   TV,VL INF, PŘ, TV Z,VO Z,VO D Z 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

Evropa a svět nás zajímá 

 

PRV,TV 

VV 

VV AJ,CJL, 

HV,TV,VV 

CJL, AJ,M, TV, 
VV, VL 

CJL, AJ, M, PŘV, 
VL, TV 

Z,D, AJ, HV CJL, NJ, AJ, 
D,Z,VO, HV, 

 

CJL, NJ, RJ, 
D,Z,VO, HV 

EV,Z,D,VO,NJ,CJL 

Objevujeme Evropu a svět 

 

TV VV TV,VV M, TV, VV, VL CJL, M, VL, PŘV, 
TV 

Z, AJ,HV CJL, NJ, AJ, 
D,Z,VO, HV 

CJL, NJ, RJ, 
D,Z,VO, HV 

Z, M, VO, NJ,RJ 

Jsme Evropané 

 

PRV PRV PRV,TV CJL, VL CJL,PŘV, 

TV,VL 

Z, HV VV, CJL, NJ, AJ, 
D,Z,VO, HV 

VV, CJL, NJ, RJ, 
D,Z,VO, HV 

Z, Nj, RJ, VO, CJL, 
VV 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

Kulturní diference 

 

TV PRV AJ, VV AJ,M,VLVV AJ,M, PŘ, VV Z,VO PŘ Z Z, CJL 

Lidské vztahy 

 

PRV, TV PRV,TV AJ, PRV, 

TV 

AJ,CJL,VL, 

VV,TV, PŘV 

VV, CJL, PČ, 

PŘ, HV 

Z,D,VO PŘ Z Z, NJ. RJ, 

CJl 

Etnický původ 

 

PRV PRV AJ,  AJ,VL,VV VV, Vl, AJ, PŘV Z,VO PŘ Z Z,D,CJL 

Multikulturalita 

 

PRV,TV PRV,TV AJ, TV TV AJ, TV AJ, PČ, PŘV, TV Z, PŘ, VO Z, NJ, RJ D, NJ 

Princip sociálního smíru a sociality 

 

  AJ,HV HV CJL, TV AJ, PŘV, TV Z, PŘ, VO Z D 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA 

 

Ekosystémy 

 

M,PRV, 

TV 

PRV, TV, 

VV 

PRV, TV, 

VV 

PŘ, TV PŘ, TV D PŘ, VP PŘ CH, PŘ, Z 

Základní podmínky života 

 

PČ, PRV, 

TV 

PČ, PRV, 

TV 

PČ, PRV, 

VV 

Vl, M, PŘ, PČ VL, M, PČ, PŘ Z,F VP, F, PŘ CH CH, PŘ, Z, D 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí M,PČ,TV, 

PRV 

PRV,TV TV,VV PČ, PŘ, TV,VL PČ, PŘ, TV, VL Z VP, F, PŘ Z, PČ CH, PŘ, Z,D, AJ, 
CJL,  

Vztah člověka k prostředí 

 

M, PČ, 
TV,VV,PRV 

M, HV, 
PČ,TV,VV  

M,PČ,TV, 

PRV,VV 

M, VL, PŘ, TV M, PŘ, TV, VL Z PŘ, VP Z, PČ CH, PŘ, Z, 

CJL 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PRV TV  M, TV CJL, M, PŘ, TV Z, CJL,VV PŘ,CJL Z, NJ Z, D, VO, CJL, HV 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality TV  CJL, PRV PŘ PŘ Z, CJL,VV  CJL CJL 

Stavba mediálních sdělení 

 

M  CJL CJl CJl Z, CJL,VV    

Vnímání autora mediálních sdělení 

 

VV M, VV CJL,VV CJL CJL,M, PŘ Z, CJL,VV PŘ AJ, VV  

Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

PRV,TV DV,HV,M 

TV,VV 

DV,VV CJL,PŘ,TV CJL, PŘ, TV Z, CJL,VV AJ  AJ 

Tvorba mediálních sdělení 

 

   CJl PŘ Z, CJL,VV VV  VV 

Práce v realizačním týmu 

 

TV PRV,TV VV TV TV Z, CJL,VV PŘ, CJl   
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3.5.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat 
 

Zkratka Název předmětu 

AJ Anglický jazyk 

CJL Český jazyk a literatura 

D Dějepis 

DV Dramatická výchova 

F Fyzika 

HV Hudební výchova 

CH Chemie 

INF Informatika 

M Matematika 

NJ Německý jazyk 

PČ Pracovní činnosti 

PRV Prvouka 

PŘV Přírodověda 

PŘ Přírodopis 

RJ Ruský jazyk 

TV Tělesná výchova 

VL Vlastivěda 

VO Výchova k občanství 

VP Volitelné předměty 

VV Výtvarná výchova 

VZ Výchova ke zdraví 

Z Zeměpis 
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4 Učební plán 
4.1 Učební plán 1. stupně školy  

                

Vzdělávací oblast vyučovací předmět 

Minimum 
hodin 
podle 
RVP 

Plánovaný 
počet 
hodin 

podle ŠVP 

  1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

min dis min dis min dis min dis min dis min dis 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 33 39 7 1 7 1 7 1 6 2 6 1 33 6 

Anglický jazyk 9 12    2 3  3  3 1 9 3 

německý jazyk  0           0 0 

Matematika a její aplikace Matematika 20 25 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5 

IT Informatika 1 1         1  1 0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

12 13 

1  2  2      5 0 

Vlastivěda       2  1 1 3 1 

Přírodověda       2  2  4 0 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

12 12 

1  1  1  1  1  5 0 

Výtvarná výchova 2  1  2  1  1  7 0 

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

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

VP Volitelné předměty  0           0 0 

  Dramatická výchova   1          1         0 1 

    102 118                     0 0 

      
Celkem 

20 22 25 25 26 

102 16 

   118 

   minimum 18 18 22 22 22     

   maximum 22 22 26 26 26    

Učební plán pro školní rok 2018/2019, 1. ročník, 3. verze platná od 1. 9. 2018. 
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Učební plán pro školní rok 2018/2019, 2. - 5. ročník, 3. verze platná od 1. 9. 2018. 4.2 Učební plán 1. stupně školy 

 

Vzdělávací oblast vyučovací předmět 

Minimum 
hodin 
podle 
RVP 

Plánovaný 
počet 
hodin 

podle ŠVP 

  1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

min dis min dis min dis min dis min dis min dis 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 33 39 7 1 7 1 7 1 6 2 6 1 33 6 

Anglický jazyk 9 10     3  3  3 1 9 1 

německý jazyk  0           0 0 

Matematika a její aplikace Matematika 20 25 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5 

IT Informatika 1 1         1  1 0 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

12 14 

1 1 2  2      5 1 

Vlastivěda       2  1 1 3 1 

Přírodověda       2  2  4 0 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

12 12 

1  1  1  1  1  5 0 

Výtvarná výchova 2  2  1  1  1  7 0 

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

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

VP Volitelné předměty  0           0 0 

  Dramatická výchova   2       1   1         0 2 

    102 118                     0 0 

      
Celkem 

21 22 24 25 26 

102 16 

   118 

   minimum 18 18 22 22 22     

   maximum 22 22 26 26 26    
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4.3 Učební plán 2. stupně školy  

Vzdělávací oblast vyučovací předmět 
Minimum 

hodin podle 
RVP 

Plánovaný 
počet hodin 
podle ŠVP 

6. 7. 8. 9. Celkem 

min dis min dis min dis min dis min dis 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 15 19 4 1 4 1 3 1 4 1 15 4 

Cizí jazyk 12 12 3   3   3   3   12 0 

Další cizí jazyk 6 6       2   2   2 0 6 

Matematika a její aplikace Matematika 15 19 4 1 4 1 3 1 4 1 15 4 

IT Informatika 1 3 1     1   1     1 2 

Člověk a společnost Dějepis 

11 11 

2   1   2   2   7 0 

Výchova k očanství 1   1   1   1   4 0 

Člověk a příroda Fyzika 

21 25 

1 1 2   2   1   6 1 

Chemie         2   2   4 0 

Přírodopis 1 1 2   1 1 1   5 2 

Zeměpis 2   1   2   1 1 6 1 

Umění a kultura Hudební výchova 

10 10 

1   1   1   1   4 0 

Výtvarná výchova 2   2   1   1   6 0 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

10 11 

1   1       1   3 0 

Tělesná výchova 1 1 2   2   2   7 1 

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

VP Volitelné předměty   3       1   1   1 0 3 

    104 122                 0 0 

      
Celkem 30 30 31 31 

98 24 

   122 

   minimum 28 28 30 30     

   maximum 30 30 32 32    

Učební plán pro školní rok 2018/2019, 6. – 9. ročník, verze platná od 28. 6. 2013. 
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4.4 Poznámky k učebnímu plánu 

 

Český jazyk a literatura 

Český jazyk a literatura se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 39 hodin, 2. stupeň 15 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 6 hodin a 
na 2. stupni o 4 hodiny. 

 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk se vyučuje od 2. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1.ročník bude mít podle nového učebného plánu 12 hodin, 2. stupeň 12 hodin. 
Současné 2.- 5, ročníky mají 10 h.  

Využití disponibilních hodin: Hodinové dotace jsou od 1.ročníku posíleny z disponibilní časové dotace o 3 hodiny, 
od 2. -5. ročníku o 1 disponibilní hodinu a na 2. stupni o 0 hodin. 

 

Další cizí jazyk  

Další cizí jazyk (německý a ruský) se vyučuje od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 0 hodin, 2. stupeň 6 hodin 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace na 2. stupni je posílena z disponibilní časové dotace o 6 hodin. 

 

Matematika 

Matematika se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 25 hodin, 2. stupeň 19 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 5 hodin a 
na 2. stupni o 4 hodiny. 

 

Informatika 

Informatika se vyučuje od 5. ročníku do 8. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 1 hodin, 2. stupeň 3 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni posílena z disponibilní časové dotace. Na 2. 
stupni je posílena o 2 hodiny. 

 

Prvouka 

Prvouka se vyučuje od 1. ročníku do 3. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1.ročník má 5 hodin , současný 2.-5. ročník 6 hodin. 
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Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na v 2.- 5. ročníku posílena z disponibilní časové dotace o 1 
hodinu. 

 

Vlastivěda  

Vlastivěda se vyučuje od 4. ročníku do 5. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 

 

Přírodověda 

Přírodověda se vyučuje od 4. ročníku do 5. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 

 

Dějepis 

Dějepis se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku.ročník  

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 

 

Výchova k občanství 

Výchova k občanství se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace:  2. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 

 

Fyzika 

Fyzika se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 

 

Chemie 

Chemie se vyučuje v 8. ročníku a v 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 4 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 
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Přírodopis 

Přírodopis se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 2 hodiny. 

 

Zeměpis 

Zeměpis se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 

 

Hudební výchova 

Hudební výchova se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 5 hodin, 2. stupeň 4 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není ani na 1. stupni a ani na 2. stupni posílena z disponibilní 
časové dotace. 

 

 

Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 7 hodin, 2. stupeň 6 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni a ani na 2. stupni posílena z disponibilní časové 
dotace. 

 

Výchova ke zdraví 

Výchova ke zdraví se vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace:  2. stupeň 3 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 

 

Tělesná výchova 

Tělesná výchova se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 10 hodin, 2. stupeň 8 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 

 

Pracovní činnosti 
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Český jazyk a literatura se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku, s výjimkou 7. ročníku - zde se nevyučují. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 5 hodin, 2. stupeň 3 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni ani na 2. stupni posílena z disponibilní časové 
dotace. 

 

Dramatická výchova 

Dramatická výchova se vyučuje pro současný 1. ročník pouze ve 3. ročníku a pro 2.-5. ročník ve 2. a ve 3. ročníku. 

 

Týdenní hodinová dotace: 1. ročník 1 hodina, 2- 5.ročník 2 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je pro 1.ročník posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu a 
pro 2.-5. ročník o 2 hodiny. 

 

 

Volitelné předměty na 2. stupni 

Volitelné předměty na 2. stupni se vyučuje od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 3 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace o 3 hodiny. 
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk a literatura 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

8 8 8 8 7 5 5 4 5 58 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

povinn

ý 

 

 

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 

rozumět jim, vhodně a kultivovaně se vyjadřovat i prosazovat výsledky svého 

poznávání. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má v 1. ročníku komplexní charakter, 

od 2. do 5. ročníku je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, 

jejíž součástí je výuka psaní, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce 

se obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vyučovacím předmětem Český 

jazyk prolínají všechna průřezová témata. 

V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková 

sdělení písemná i ústní, plynule číst s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti, respektovat základní komunikační pravidla, rozlišovat spisovnou 

a nespisovnou výslovnost, psát věcně i formálně správně přiměřeně náročná 

sdělení a komunikační žánry, sestavit osnovu vyprávění a na jejím základě 

vytvořit přiměřený mluvený nebo písemný projev. 

V Jazykové výchově se žáci učí rozlišovat zvukovou a grafickou podobu 

jazyka, pracovat se slovní zásobou, poznávat stavbu slov, slovní druhy a tvary 

slov, rozlišovat větu jednoduchou a souvětí, seznamují se základy lexikálního, 

morfologického a syntaktického pravopisu.  Český jazyk se tak stává nástrojem 

získávání většiny informací i předmětem poznávání. 

V Literární výchově se žáci učí poznávat prostřednictvím četby a poslechu 

základní literární druh, učí se vnímat jejich specifické znaky, postupně získávají 

a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé práce s textem. 

Důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Největší prostor je mu 

věnován právě v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (zejména v oboru Český 

jazyk a literatura). Čtenářská gramotnost je nezbytným předpokladem 

kvalitního učení, úzce souvisí se všemi vzdělávacími oblastmi a propojuje 

obsah jednotlivých předmětů (což přispívá k lepšímu pochopení souvislostí a 

využitelnosti pro běžný život). Znamená to, že žáci se rozvojem čtenářské 

gramotnosti učí rozumět psanému textu, orientaci v různých typech textů, třídí 

a hodnotí informace v nich obsažené, interpretují je, přemýšlejí o jejich obsahu, 

formě a umí je adekvátně použít. Ke zlepšení čtenářské gramotnosti je 

využívána školní knihovna, počítače, odebírání časopisů i vydávání školního 
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časopisu. Pravidelně se žáci ve všech ročnících zúčastňují besed v městské 

knihovně, která sídlí v blízkosti školy. 

 

Integrace předmětů ● Český jazyk a literatura 

Mezipředmětové vztahy ● Hudební výchova 

● Výtvarná výchova 

● Anglický jazyk 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 
Kompetence k učení: Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu 
učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, samostatně pozoruje a 
experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.  
 
Kompetence k řešení problémů: Žák vyhledá informace vhodné k 
řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 
schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a 
výsledky svých činů zhodnotí.  
 
 
 
Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a 
názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v 
písemném i ústním projevu, rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění, využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.  
 
Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 
týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.  
 
Kompetence občanské: Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si 
jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, 
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 
proti fyzickému i psychickému násilí, respektuje, chrání a ocení naše 
tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

27 

 

uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit.  
 
Kompetence pracovní: Žák používá bezpečně a účinně materiály, 
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, 
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

 

Český jazyk a literatura se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 39 hodin, 2. stupeň 15 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni posílena 

z disponibilní časové dotace o 6 hodin a na 2. stupni o 4 hodiny. 

 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Český jazyk a literatura 1. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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Složka:  Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-08 - při psaní si vybavuje základní 

hygienické návyky 

 

 

ČJL-3-1-09 - snaží se psát správné tvary číslic 

a písmen, písmena a slabiky umí spojovat,  

zvládá kontrolu vlastního písemného 

projevu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky 

k psaní a kresebné cviky velkých tvarů 

- základní hygienické návyky: sezení, držení 

tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena 

zraku 

- psaní jednotlivých prvků písmen a číslic /čáry, 

oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky/ 

- orientace v liniatuře 

- psaní správných tvarů písmen a číslic ve větší 

velikosti a liniatuře 

- dodržování správného pořadí písmen a úplnost 

slova, interpunkce, znamének 

- dodržování čitelnosti a úhlednosti psaného 

projevu při zachovávání základních hygienických 

a pracovních návyků 

 

 

 

Výtvarná výchova 

  

Pracovní činnosti  

 

Tělesná výchova 

 

Prvouka  

 

Matematika 

 

Dramatická výchova 

 

Etická výchova 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- seberegulace 

- sebepoznání 

- psychohygiena 

- kreativita 

- poznávání 

 

 Etická výchova 

- pozitivní hodnocení  

  sebe a druhých 

- základy asertivního  

  Chování 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-1-10 - jednoduchá sdělení se snaží 

psát formálně i věcně správně 

 

- psaní krátkých slov a jednoduchých vět 

- opisování podle předlohy, přepisování, diktát, 

autodiktát 

- psaní velkých počátečních písmen vlastních 

jmen a prvního slova věty 

- vytváření základů rukopisu: čitelnost, 

úhlednost a celková úprava písemného projevu 

- převádět slova a věty z podoby mluvené do 

podoby psané 

 Sociální rozvoj 

- kooperace a kompetice 

 

EV –3-1-04 – osvojí si základy pozitivního 

hodnocení a přijetí druhých 

- hodnotí své úspěchy ve psaní i úspěchy 

ostatních spolužáků 
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ČJL-3-1-01 – žák se pokouší o plynulost 

čtení, snaží se porozumět souvislostem 

v daném textu, vybrané texty mají 

přiměřený rozsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- výcvik čtení - přípravná cvičení sluchová a 

zraková, správné čtení slabik a uvědomělé čtení 

snadných slov a krátkých vět se zřetelnou 

spisovnou výslovností 

- hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a 

časopisů 

- plynulé čtení jednoduchého textu 

s porozuměním 

- hlasité a tiché čtení 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- psychohygiena 

- seberegulace 

- sebepoznání 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

33 

 

 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-1-02 – žák chápe přiměřeně složité 

pokyny dané písemně nebo ústně 

- praktické čtení /technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé, znalost orientačních prvků v textu/ 

- věcné čtení /čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, klíčová slova/ 

- věcné naslouchání /pozorné, soustředěné, 

aktivní - reagovat otázkami/ 

- článek, nadpis, řádek, odstavec 

 Etická výchova 

- základní komunikační 

 dovednosti 

- tvořivost a základy   

  spolupráce 

 

ČJL-3-1-03 – žák se během dialogu řídí 

základními komunikačními pravidly 

 

- základní komunikační pravidla /oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 

mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování/ 

- praktické naslouchání /zdvořilé, vyjádření 

kontaktu a partnerem/ 

Sociální rozvoj 

 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 
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EV-3-1-02 – podílí se na vytváření 

společenství třídy dodržováním jasných a 

srozumitelných pravidel 

 

 

 

 

 

 

- schopnost spolupráce – radost ze společné 

činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 

pravidla spolupráce 

 

 

 

 

- komunikace 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJK-3-1-04 - ve výslovnosti se snaží o 

pečlivost, mluví–li nedbale nebo nesprávně, 

dokáže se opravit 

- spisovné vyjadřování z hlediska slovní zásoby, 

gramatické správnosti a kultury mluveného 

projevu odpovídajících možnostem žáka 1. 

ročníku 

 Sociální rozvoj 

- mezilidské vztahy 

 

- komunikace 

- poznávání lidí 

 

ČJL-3-1-05 - během mluvy využívá 

správného dýchání, stanoví si vhodné a 

přirozené tempo řeči 

- základy techniky mluveného projevu /dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost/ 

ČJL-3-1-06 - během školních    i 

mimoškolních situací si vybírá správné 

verbální                i neverbální prostředky řeči 

- rozvíjení znělého hlasu, artikulování, 

srozumitelné mluvení, výslovnost délky hlásek 
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ČJL-3-1-07 – s využitím osobních zkušeností 

a prožitků dokáže sestavit krátké mluvené 

projevy 

EV-3-1-01 – osvojí si oslovování křestními 

jmény 

- používá vhodné formy pozdravů, omluv, 

poděkování  

 

 

 

 

 

- prosba, poděkování, omluva, blahopřání 

- vyjadřování závislé na komunikační situaci 

- komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, zpráva, oznámení 

- mimojazykové prostředky řeči /mimika, gesta 

- sdělování krátkých zpráv 

- krátké mluvené projevy 

- vyjádření své zkušenosti 

 

 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-1-11 – srovná obrázky dle 

posloupnosti děje a reprodukuje podle nich 

jednoduché vyprávění 

EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

- vypravování, dialog na základě obrazového 

materiálu 

- srozumitelná mluva 

- všímat si ilustrací literárních děl pro děti 

- znát některý dětský časopis 

- vytváření radostných prožitků pro druhé 

- zbavování strachu z neznámého řešení úkolu a 

z tvořivého experimentování 

  

 

Osobnostní rozvoj: 

- sebepoznání 

- kreativita 
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SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 

ČJL-3-2-01 – učí se poznávat slovo sluchem i 

zrakem, rozděluje slova na hlásky, 

rozpoznává dlouhé a krátké samohlásky 

 

EV- 3-1-03- osvojí si základní dovednosti               

a vědomosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k 

druhým 

 

 

 

 

- věta, slovo, slabika, hláska 

- písmeno malé, velké, tištěné, psané 

- tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, 

vykřičník, pomlčka, uvozovky 

- rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z hlediska 

potřeb čtení a psaní 

- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení 

hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 

souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 

/tempo, intonace, přízvuk/ 

 

 - seberegulace 

- psychohygiena 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

EV-3-1-08 – reflektuje situaci druhých                 

a adekvátně poskytuje pomoc  

ČJL-3-2-05 – během svého mluveného 

projevu aplikuje správné tvary podstatných 

jmen, přídavných jmen             a sloves 

- spisovně se vyjadřovat z hlediska slovní zásoby, 

gramatické správnosti a kultury mluveného 

projevu odpovídajících možnostem žáka 

1. ročníku 

- slovní zásoba: slova a pojmy, význam slov 

 

 Sociální rozvoj 

poznávání lidí 

mezilidské vztahy 

komunikace 

 

EV-3-1-05 – projevuje zájem o spolužáky, 

pomáhá jim v běžných školních situacích,  

vyjadřuje city a soucity s nimi 

- elementární prosociálnost - vyjádření soucitu, 

povzbuzení, přátelství, ochota dělit se, služba 

SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-3-01 – úryvky z literatury přiměřené 

věku se snaží číst i recitovat zpaměti, text 

správně člení  

 

 

 

 

 

- přednes říkadel, krátkých básní 

- vyprávění, pohádka 

- plynule čte jednoduchý text s porozuměním 

- recituje kratší básnický text 

- zná některá rozpočitadla, říkanky 

 

 Osobnostní rozvoj 

- kreativita 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-3-02 –získaný prožitek z četby se snaží 

sdělit ostatním spolužákům 

 

- povídáme si nad literárním textem, nad 

knihou: 

- co rádi posloucháme, co rádi čteme 

- poznáváme postavy pohádky a  

- seznamujeme se s postavami 

- povídky ze života dětí 

- hodnotíme vlastnosti postav 

- vyjadřujeme své pocity z četby 

 Sociální rozvoj 

- komunikace 
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ČJL-3-3-03 – učí se rozeznat prózu a poezii, 

rozliší pohádku mezi ostatními literárními 

texty 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- seznamuje se základy literatury /učí se 

porozumět pojmům a výrazům při praktické 

činnosti 

 - literární druhy a žánry: říkadla, rozpočitadla, 

hádanka, pohádka, přísloví, básně pro děti a o 

dětech, přednes říkadel a krátkých básní, 

vyprávění, loutkové divadlo, maňáskové 

divadlo, spisovatel, kniha, časopis, ilustrace 

- poslech literárních textů pro děti a mládež 

- zážitkové čtení a naslouchání 

 

 

  

Osobnostní rozvoj 

- poznávání 

- psychohygiena 

Český jazyk a literatura 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-3-04 - podle pokynů vyučujícího a 

osobních dovedností tvůrčím způsobem 

zpracovává literární texty 

- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes 

vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 

vlastní výtvarný doprovod 

 Osobnostní rozvoj 

- sebepoznání 

- seberegulace 

- kreativita 

Sociální rozvoj 

-komunikace 
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Český jazyk a literatura 2. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-1-01 – věkově přiměřené texty se žák 

snaží číst plynule s pochopením obsah 

ČJL-3-1-02 – chápe přiměřeně složitý pokyn 

daný písemným či mluveným projevem 

 

- čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních 

prvků v textu 

- čtení jako zdroj informací  

- čtení vyhledávací, klíčová slova 

Matematika  

Prvouka  

Dramatická výchova 

Etická výchova 

Hudební výchova  

Prvouka 

 

 

Osobnostní rozvoj 

- poznávání  

- sebepoznávání 

- seberegulace 

- psychohygiena 

- kreativita 

EV-3-1-01 – osvojí si používání vhodných 

forem komunikačních pravidel ve třídě  

ČJL-3-1-03 - žák si uvědomuje správné 

zásady komunikace během rozhovoru 

ČJL-3-1-04 – při mluvení respektuje zásady 

výslovnosti 

- praktické naslouchání, zdvořilost, kontakt, 

pozornost, reakce otázkami 

- dýchání, výslovnost, hlasitost 

 

Sociální rozvoj 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

- kooperace 

ČJL-3-1-05 - stanoví si vhodné tempo              

a hlasitost řeči, dbá zásad hygieny hlasu  

- mimojazykové prostředky - gesta, mimika 
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ČJL-3-1-06 – v běžných denních situacích 

dokáže použít příhodné jazykové i 

mimojazykové prostředky 

 

 

   

 

 

Český jazyk a literatura 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

ČJL-3-1-07 – za využití osobních zkušeností 

dokáže sestavit vyprávění přiměřeného 

rozsahu 

- komunikační žánry (pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, vypravování, dialog na základě 

obrazového materiálu, popis, osnova 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

 

 

ČJL-3-1-08 – při psaní dokáže aplikovat 

dovednosti spojené se základními 

hygienickými pravidly 

- správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena 

zraku, zacházení s grafickým materiálem 
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ČJL-3-1-09 – písmena a číslice píše tvarově 

správně, písmena i slabiky vhodně spojuje, 

nezapomíná na kontrolu napsaného textu 

ČJL-3-1-10 – jednoduchým způsobem 

zapisuje jednoduchá sdělení v náležité 

formě 

ČJL-3-1-11 – žák srovná ilustrace podle 

časové posloupnosti děje, snaží se o 

interpretaci daného příběhu svým osobitým 

způsobem 

EV-3-1-07 - využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního 

hodnocení a přijetí druhých 

 

- technika psaní - úhledný, čitelný, přehledný 

písemný projev 

 

formální úprava textu 

- žánry písemného projevu - adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatická výchova 

Český jazyk a literatura 2. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-2-01 – snaží se rozlišit zvukovou                

a grafickou podobu slova, slovo dokáže 

rozdělit na hlásky, pozná krátké a dlouhé 

samohlásky, slabiky  

 

 

- zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení 

hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 

souhláskových skupin (modulace souvislé 

řeči tempo, intonace a přízvuk) 

- rozlišování krátkých a dlouhých 

samohlásek, vyslovování a psaní souhlásek 

na konci a uvnitř slova 

- souhlásky znělé a neznělé 

- slabikotvorné r a l 

- význam slabiky pro dělení slov 

 

Hudební výchova 

 

Výtvarná výchova 

 

Dramatická výchova 

 

Etická výchova 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- poznávání 

- sebepoznání 

 

- seberegulace 

- kreativita 

 

- psychohygiena 

- kreativita 

ČJL-3-2-02 – učí se rozlišovat význam 

slov, zejména rozlišuje antonyma a 

synonyma, také slova významem 

nadřazená a podřazená, vyhledává 

v textu slova příbuzná  

 

 

 

- slovní zásoba a tvoření slov - význam slova, 

antonyma, synonyma, homonyma 

 

  

Český jazyk a literatura 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-2-05 – při mluvení se pokouší o 

správné tvary podstatných a přídavných 

jmen 

 

EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního 

hodnocení a přijetí druhých 

 

- tvoří krátké souvislé projevy, rozlišuje české 

věty od jiných jazyků, tvoření vět ze slov, 

určování pořádku slov ve větě 

- seznámení s názvy slovních druhů (podstatná 

jména, slovesa, předložky, spojky) 

- uvědomování si, že slovo se ve větě tvarově 

obměňuje 

 Sociální rozvoj 

 

- mezilidské vztahy 

- komunikace  

- kooperace a kompetice 

ČJL-3-2-06 – větné celky spojuje vhodnými 

spojovacími výrazy do jednoduchých souvětí 

 

- příprava na uspořádání vět v souvětí 

- věta jednoduchá a souvětí- okrajově 

- spojky a jejich funkce 

ČJL-3-2-07 – učí se poznávat jednotlivé 

druhy vět, při jejich tvoření využívá vhodné 

jazykové a zvukové prostředky, správně 

intonuje  

EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích  

- rozlišuje věty podle postoje mluvčího 

(oznamovací, rozkazovací, tázací, přací) 

-intonace vět 

 

EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 2. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-2-08 – v písemném projevu dokáže 

aplikovat znalost tvrdých a měkkých 

souhlásek, rozlišuje skupiny dě, tě, ně a 

bě, pě, vě, mě, chápe pravidla pravopisu  

psaní ú/ů 

- třídění hlásek, souhlásky tvrdé, měkké, 

obojetné, samohlásky a dvojhlásky 

- psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 

- souhlásky znělé a neznělé, výslovnost a 

psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě, dělení slov na konci řádků, psaní ů/ú bez 

slov cizích a složených 

 

Prvouka  

ČJL-3-2-08 – učí se poznávat zákonitosti        

při psaní velkých písmen zejména u jmen 

vlastních /osoby, zvířata/ a 

v zeměpisném názvosloví 

 

 

 

 

 

  

 

 

- rozlišování obecných a vlastních jmen 

- procvičování pravopisu jmen místních 

(psaní velkých písmen na začátku věty, ve 

jménu a příjmení, v názvu obce, jmen zvířat) 
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Český jazyk a literatura 2. ročník 

SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-3-01 – texty z  literatury se žák snaží 

recitovat i číst za využití vhodného tempa           

a členění textu 

EV-3-1-03- osvojí si základní dovednosti a 

vědomosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k 

druhým 

 

- čte se správným dýcháním a dodržováním 

mluvních taktů a s přiměřenou intonací 

- postupné zavádění tichého čtení 

 

 

 

Hudební výchova  

 

Dramatická výchova 

 

Etická výchova 

 

Prvouka 

 

Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- psychohygiena 

- sebepoznání 

- poznávání lidí 

ČJL-3-3-02 – zážitky ze čtení se snaží svým 

osobním způsobem předávat ostatním 

spolužákům 

EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního 

hodnocení a přijetí druhých 

 

- klade otázky k přečtenému textu 

- ilustruje a dramatizuje čtené texty 

- četba vhodných knih a časopisů, 

individuální výběr podle záliby 

- poslech literárních textů (soustředěný 

poslech čtených textů učitele i dobrých 

čtenářů, hlasité čtení na pokračování) 
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EV-3-1-06- vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

ČJL-3-3-03 – učí se rozlišit jednotlivé formy 

literárních textů /próza, poezie/, zejména si 

uvědomuje znaky pohádky 

 

- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes 

vhodných literárních textů  

- základní literární pojmy-literární druhy a žánry; 

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň 

Český jazyk a literatura 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

 

 

 

 

ČJL-3-3-04 – tištěné i psané texty 

zpracovává za pomoci vyučujícího, snaží 

se aplikovat své vlastní postřehy, využívá 

osobní zkušenosti a tvůrčí schopnosti 

– odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, 

pohádka veršovaná, o zvířatech  

- spisovatel, básník, kniha, čtenář 

- nářečí, zvyky, přímá řeč, uvozovky 

 

- volná reprodukce přečteného textu, 

dramatizace, výtvarný doprovod 

- malíř, ilustrátor, ilustrace 

- návštěva knihovny, práce s knihou a 

literárním textem, vyhledávání informací 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

 

 

 

 

 

Sociální rozvoj 

- komunikace 

- mezilidské vztahy 
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Český jazyk a literatura 3. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-1-01 – čte texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti. Přečteným textům rozumí. 

EV-3-1-03 – osvojí si základní dovednosti a 

vědomosti pro vytvoření úcty k druhým a 

sebeúcty 

ČJL-3-1-02 -rozumí  mluveným či písemným 

pokynům přiměřené náročnosti 

ČJL-3-1-3 - v rozhovorech respektuje 

základní komunikační pravidla  

EV-3-1-01- dodržuje jednoduchá 

komunikační pravidla a přiměřeně 

gestikuluje 

ČJL-3-1-04 - snaží se pečlivě vyslovovat a 

opravovat svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost 

 

 

 

 

 

 

- praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé, znalost orientačních prvků v textu)  

- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, klíčová slova). 

 

- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, 

aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 

otázkami).  

- věcné čtení – čtení jako zdroj informací. 

- základní komunikační pravidla (oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 

mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování. 

- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta). 

- sdělování přání, pozdravů 

- základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost). 

 

 

 

Prvouka 

Cizí jazyk 

Hudební výchova 

Tělesná výchova  

Výtvarná výchova 

Matematika 

Dramatická výchova 

Pracovní činnosti 

Etická výchova 

 

Sociální rozvoj 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

- poznávání lidí 

- kooperace a kompetice - 

kreativita 

 

Český jazyk a literatura 3. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-1-05 -volí vhodné tempo řeči, 

v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá. 

ČJL-3-1-06 -v běžných školních i 

mimoškolních situacích volí vhodné 

prostředky řeči, používá též prostředky 

nonverbální komunikace 

- vyjadřování závislé na komunikační situaci 

(komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, zpráva, oznámení). 

- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

- vytváření dovednosti klást otázky 

 

 Mediální výchova 

- stavba mediálních sdělení 

- interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 
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ČJL-3-1-07 -krátce vypráví o svých zážitcích a 

zkušenostech 

EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

ČJL-3-1-08 - při psaní správně sedí, dodržuje 

vzdálenost očí od předlohy, má správný 

úchop psacího náčiní 

ČJL-3-1-09 - píše správné tvary písmen a 

číslic, umí spojovat písmena i slabiky. 

Kontroluje vlastní písemný projev 

 

 

 

 

 

 

- komunikační žánr - vyprávění 

- popis jednoduchých předmětů a činností  

- využití jednoduché osnovy 

 

- základní hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení 

s grafickým materiálem.  

- kontrola vlastního písemného projevu 

- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 

písemný projev, formální úprava textu).  

- úprava písemného projevu v sešitech 

 

 

  

Český jazyk a literatura 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního 

Hodnocení a přijetí druhých 

ČJL-3-1-10 - jednoduchá sdělení píše věcně i 

formálně správně 

EV-3-1-02 – podílí se na vytváření 

společenství třídy prostřednictvím 

dodržování jasných a splnitelných pravidel  

ČJL-3-1-11 - ilustrace řadí podle dějové 

posloupnosti a í vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

- žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, 

oznámení, ozvána vzkaz, inzerát, dopis, popis, 

jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník) 

 

- komunikační žánr: vypravování, dialog na 

základě obrazového materiálu 

- výběr vhodných jazykových prostředků 

- procvičování správného slovosledu ve větě 

 Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

 

-Evropa a svět nás zajímá 

 

Český jazyk a literatura 3. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-2-0l - dělí slova na hlásky, odlišuje 

krátké a dlouhé samohlásky. -- rozeznává 

grafickou podobu slova od podoby zvukové 

 

 

 

 

 

- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin 

rozlišování slabik a hlásek, určování počtu slabik 

- slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 

význam slov, synonyma a homonyma, 

antonyma 

 

 

Hudební výchova 

 

ČJ – Literární výchova 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- sebepoznání, 

- poznávání 

- seberegulace 

- psychohygiena 

Český jazyk a literatura 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-3-2-02 - porovnává významy slov. - - 

rozliší slova opačného významu, slova 

souřadná, nadřazená a podřazená 

- vyhledá slova příbuzná v textu 

EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při 

společném plnění úkolů 

ČJL-3-2-03 -provádí třídění a porovnávání 

slov podle zobecněných významů – děje, 

vlastnosti apod. 

EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního 

hodnocení druhých 

EV-3-1-03- osvojí si základní vědomosti a 

dovednosti pro vytvoření úcty k druhým a 

sebeúcty 

ČJL-3-2-04 - rozliší slovní druhy v základním 

tvaru. 

ČJL-3-2-05 – při mluvení užívá správné 

gramatické tvary  

 

 

 

 

- abeceda 

- stavba slova. Rozlišování mluvnických tvarů 

slova od slov odvozených. 

- třídění slov podle významu 

- slovní druhy (pojem skloňování, životnost, 

pádové otázky) 

- tvarosloví, podstata ohýbání slov 

- slovní druhy - podstatná jména, slovesa, 

(infinitiv, tvar jednoduchý a složený), přídavná 

jména 

- tvary slov, slovní druhy 

- ohebné a neohebné slovní druhy – skloňování 

podstatných jmen 

- rozlišování čísla jednotného a množného, rodu 

mužského, ženského a středního 

- přídavná jména – pouze poznávání 

- vazby předložek s podstatnými jmény 

 

 

 

Prvouka 

 

 

 

 

 

Etická výchova  

 

 

 

 

Matematika 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- sebepoznání, 

- poznávání 

- seberegulace 

- psychohygiena 

 

Český jazyk a literatura 3. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-3-2-06 - tvoří z vět jednoduchá souvětí, 

používá při tom vhodných spojovacích 

výrazů. 

 

 

ČJL-3-2-07 - v textu rozlišuje druhy vět, volí 

vhodné jazykové i zvukové prostředky při 

tvoření vět, ve vyjmenovaných slovech se 

snaží o správný pravopis a o jeho 

odůvodnění.  

 

- skladba – věta jednoduchá a souvětí 

v jednoduchých příkladech 

- určování vět v souvětí, spojování vět, 

interpunkce, poznávání skladební dvojice, 

určování vyjádřeného podmětu a slovesného 

přísudku) 

 

- druhy vět 

- zvuková stránka jazyka, modulace souvislé řeči 

(tempo, intonace, přízvuk) 

 

Dramatická výchova 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 
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ČJL-3-2-08 - Procvičuje a upevňuje psaní slov 

se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 

Uvědoměle píše jména osob, vyhledává 

v textech jména zvířat, měst, vesnic, hor, 

pohoří a řek.  

 

 

 

 

 

 

- pravopis – lexikální  

- pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov, jejich 

použití v textu 

- pravopis i/y po obojetných souhláskách 

- Skupiny slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – 

mimo morfologický šev.  

-velká písmena na začátku věty a v typických 

případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 

pojmenování. 

 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

Český jazyk a literatura 4. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-5-1-01 - Zvládá hlasité i tiché čtení 

přiměřeně náročných textů. Přečtenému 

textu rozumí. 

 

- praktické čtení (čtení plynulé, pozorné, 

zdokonalování techniky čtení, znalost 

orientačních prvků v textu) 

- věcné čtení (čtení jako zdroj informací – 

využívání obsahu, rejstříku, vysvětlivek, 

grafického členění)  

 

Cizí jazyky 

 

 

Přírodověda 

 

 

Vlastivěda 

 

 

Etická výchova 

 

 

Cizí jazyky 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- sebepoznání 

- sebepojetí 

- rozvíjení kreativity 

 

Mediální výchova 

- fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

Etická výchova 

- základy asertivního chování 

- pozitivní hodnocení sebe i 

druhých 

 

 

 

ČJL-5-1-02 -V textech přiměřené náročnosti 

rozlišuje informace důležité od méně 

důležitých a nepodstatných. Nejdůležitější 

poznatky z textu si dokáže zaznamenat. 

 

- klíčová slova a pojmy, pozorné vnímání 

podrobností a hledání jejich významu v celku 

- orientace v textu (členění textu na odstavce, 

učí se rozlišovat úvod, kdy děj a napětí vrcholí, 

závěr příběhu) 

- ústní vyprávění a jeho zápis, podávání 

informací spolužákům 

ČJL-5-1-03 - U jednoduchých sdělení se 

pokouší posoudit jejich úplnost, případně 

chybějící informace. 

ČJL-5-1-04 - Pamatuje si důležitá fakta 

z přiměřeně složitých sdělení. Jednoduše je 

reprodukuje. 

 

 

- vystižení jádra sdělení 

- orientace v naučných textech přiměřených 

věku 

- pravidla dialogu (zdvořilé jednání s ostatními, 

vyslovení názoru, souhlas, nesouhlas) 

- základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost) 

Český jazyk a literatura 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

60 

 

ČJL-5-1-05 - Při komunikaci s lidmi užívá 

vhodné oslovení, vedení a průběh 

rozhovoru. Snaží se o volbu správných 

výrazů. Komunikuje i telefonicky, zanechá 

vzkaz na záznamníku. 

EV-5-1-01  - používá vhodné formy 

pozdravů, omluv, poděkování. Osvojí si 

vhodné způsoby oslovení lidí. 

 

- vyjadřování závislé na komunikační situaci 

- komunikační žánry (omluva, prosba, oslovení, 

zpráva, oznámení) 

- praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 

kontaktu s partnerem) 

- věcné naslouchání (zaznamenat slyšené, 

reagovat otázkami) 

 - členění vět, frázování, síla a barva hlasu 

- komunikační pravidla oslovení, zahájení a 

ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a 

posluchače 

 

 

Dramatická výchova 

 

 

Pracovní činnosti 

 

 

Tělesná výchova 

Sociální rozvoj  

- mezilidské vztahy 

- poznávání lidí  

- komunikace 

 

Etická výchova 

- základy asertivního chování 

 

ČJL-5-1-06 - Zkouší rozpoznat druh 

manipulativní komunikace (např. v reklamě). 

EV-5-1-05- jednoduchými skutky realizuje 

tvořivost v mezilidských vztazích, především 

v rodině a v kolektivu třídy 

EV-5-1-06- iniciativně vstupuje do vztahů s 

vrstevníky 

 

 

 

- porovnávání názorů, tolerance 

 

 

 

- řešení konfliktních situací 

 

Mediální výchova 

- stavba mediálních sdělení 

- vnímání autora mediálních 

sdělení 

- tvorba mediálních sdělení 

Český jazyk a literatura 4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-1-07 - Usiluje o správnou intonaci a 

slovní přízvuk. Vhodně volí pauzy a tempo 

řeči podle svého komunikačního záměru. 

Pokouší se volit i vhodné mimojazykové 

prostředky. 

- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 

 

 

 

 

Etická výchova 

 

 

 

 

 

Cizí jazyky 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

- občanská společnost a stát 

 

 

Etická výchova 

- základní komunikační 

dovednosti 

- tvořivost a základy 

spolupráce 

ČJL-5-1-08 -Podle komunikační situace 

rozlišuje vhodnost použití spisovného či 

nespisovného jazyka. 

EV-5-1-05 – jednoduchými skutky realizuje 

tvořivost v mezilidských vztazích, především 

v kolektivu třídy 

EV-5-1-02- uvědomuje si své schopnosti a 

silné stránky, utváří si pozitivní 

sebehodnocení 

EV-5-1-03-pozitivně hodnotí i druhé 

v běžných podmínkách 

- spisovná, nespisovná a hovorová mluva 

 

 

 

-schopnost spolupráce, základní pravidla 

spolupráce, radost ze společné činnosti a jejího 

výsledu 
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ČJL-5-1-09 - Napíše formálně správně 

adresu. Napíše krátkou zprávu, oznámení a 

pozvánku. Píše dopisy po obsahové stránce 

přiměřené svému věku. Seznámí se se 

správnou formální úpravou dopisu. Napíše 

krátké vypravování. 

 

 

- žánry písemného projevu - adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, 

popis; popis činnosti, vypravování 

 

 

 

Výtvarná výchova 

Sociální rozvoj 

- komunikace mezi lidmi 

Mediální výchova 

- vnímání mediálních sdělení 

Český jazyk a literatura 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-1-10 - Pokusí se o sestavení osnovy 

vypravování. Na základě osnovy vypravuje 

příběh s dodržením časové posloupnosti. 

- pravidla sestavování osnovy, členění příběhu   

Český jazyk a literatura 4. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-5-2-01 - Rozlišuje slova s jedním 

významem a slova vícevýznamová. 

Vyhledává slova stejného a podobného 

významu. Pracuje se slovy opačného 

významu. 

-význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, 

slova opačného a stejného významu (slova a 

slovní spojení v mateřském jazyce, slova přejatá, 

odborná slova a slovní spojení  

Vlastivěda 

Etická výchova 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- poznávání 

- sebepoznávání 

- seberegulace 

ČJL-5-2-02 - Ve slovech se učí vyhledat kořen 

slova. Rozlišuje předpony, přípony a 

koncovky slov. 

 

ČJL-5-2-03 -V mluveném projevu usiluje o 

gramaticky správné tvary slov. Rozlišuje 

slova ohebná a neohebná. Určuje druhy slov  

ve větách. 

 

 

- stavba slova – základy morfémové analýzy 

(kořen, předpona, přípona, slova příbuzná  

-pravopis předpon, psaní předložek, slova 

složená 

- slovní druhy a jejich třídění, slova ohebná a 

neohebná, tvary slov 

- mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, 

číslo, pád, vzor), sloves (osoba, číslo, čas, 

neurčitek). Slovesa zvratná, záporná. 

Cizí jazyky 

 

Sociální rozvoj 

-komunikace mezi lidmi 

 

Multikulturní výchova  

- lidské vztahy 

-různé názory a postoje lidí 

vyplývající z prostředí, ve 

kterém žijí 

Český jazyk a literatura 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-5-2-04 - Učí se rozlišit spisovný tvar slov 

od jejich nespisovných tvarů. V textech 

vyhledává tyto rozdílné tvary slov. 

 

- skloňování a vzory podstatných jmen rodu  

středního, ženského a mužského 

- životnost a neživotnost podstatných jmen rodu 

mužského 

- spisovné tvary pádových koncovek 

- využívání Slovníku spisovné češtiny,  

Pravidel pravopisu a Stručné mluvnice české 

  

ČJL-5-2-05 - Ve větách vyhledává základní 

skladební dvojice. Vyznačuje podmět a 

přísudek. 

 

ČJL-5-2-06 - Pracuje s větami jednoduchými, 

odlišuje je od souvětí. Pokud je to možné, 

spojuje věty jednoduché v souvětí.  

 

ČJL-5-2-07 - Při tvorbě souvětí i 

v jednoduchých větách volí správná spojení. 

Spojovací výrazy ve větách podle potřeby 

vhodně obměňuje. 

 

 

 

- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební 

dvojice (podmět, přísudek, přísudek slovesný, 

část podmětová, přísudková, druh podmětu). 

- práce s větou 

- smysluplné uspořádání vět jednoduchých do 

souvětí 

- rozlišování spojovacích výrazů 

- řeč přímá a nepřímá, různé postavení věty 

uvozovací 

- interpunkce ve větě 

 

Vlastivěda 

 

 

 

Dramatická výchova 

 

Multikulturní výchova 

-solidarita mezi lidmi 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

-souvislosti kulturních tradic 

a zvyků v zemích Evropy 
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Český jazyk a literatura 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-2-08 - Zdůvodňuje správné použití i/y 

po obojetných souhláskách uvnitř slov. 

 ČJL-5-2-09 - V jednoduchých případech 

zvládá pravopis koncovek přídavných a 

podstatných jmen, koncovek sloves 

v přítomném čase. Prohlubuje své znalosti 

v pravopisu vlastních jmen. 

- prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 

slovech s nimi příbuzných 

 

- pravopis koncovek slovesných tvarů 

v přítomném času, koncovek podstatných a 

přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem 

- psaní velkých písmen, jména obecná a vlastní 

- jména hor, řek a planet, psaní názvů svátků, 

národů, státních celků 

Hudební výchova 

 

 

 

Vlastivěda 

 

Přírodověda 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

-psychohygiena 

 

Environmentální výchova 

-problémy životního 

prostředí 

- základní podmínky života 

Český jazyk a literatura 4. ročník 

SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-5-3-01 - vede si písemné záznamy o své 

četbě. Vlastními slovy se pokouší o 

vyjádřený svých dojmů z četby. 

 

- poslech literárních textů 

- zážitkové čtení a naslouchání (odlišování četby 

pro prožitek, pro zasmání, pro informaci, pro 

reklamu) 

- četba a půjčování knih ze školní knihovny 

(vyhledávání a třídění informací – čtenářská 

gramotnost) 

- vedení čtenářského deníku 

Hudební výchova 

 

 

 

Vlastivěda 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- poznávání 

- sebepoznávání 

- kooperace  

 

Český jazyk a literatura 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-5-3-02 - podle úrovně svých schopností 

volně reprodukuje přečtené texty. Pokouší 

se o tvorbu vlastních jednoduchých 

literárních textů na dané téma. 

 

 

- rozvoj tichého čtení 

- odlišování hodnotné a konzumní literatury 

(umělecká literatura, rozdíl podbízivosti a 

skutečné hodnoty) 

- čtení časopisů – školní časopis 

- technika čtení (správné, uvědomělé čtení 

přiměřeně náročných textů, přirozená intonace, 

přízvuk slovní i větný, frázování, síla a barva 

hlasu, tiché čtení) 

- tvořivé činnosti s literárním textem - přednes 

vhodných literárních textů, volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace 

textu, vlastní výtvarný doprovod – ilustrace, 

ilustrátor, umělecké dílo 

- vlastní tvorba na libovolné téma 

- reprodukce slyšeného textu 

Přírodověda 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

Estetická výchova 

-rozvoj estetického cítění a 

vnímání 

 

ČJL-5-3-03 - seznámí se s některými typy 

uměleckých textů. Rozlišuje od sebe poezii a 

prózu. Rozezná pohádku od dobrodružného 

příběhu.  

 

 

 

- druhy a žánry dětské literatury (próza, poezie, 

drama, lyrika – epika) 

 

Dramatická výchova 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- seberegulace 

 

Český jazyk a literatura 4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-3-04 - provádí jednoduchý rozbor 

literárního textu. Pokouší se o používání 

základních literárních pojmů. 

 

- v poezii poznávají píseň, říkadlo, báseň 

- v próze pohádku, povídku, pověst, osnova 

příběhu 

- v dramatu loutkovou hru, divadlo, televizní 

inscenaci, film 

- výslovnost cizích slov 

Estetická výchova 

 

 

Cizí jazyky 

Mediální výchova 

- fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

EV-5-1-04 - projevuje zájem o spolužáky, 

pomáhá jim v běžných školních situacích, 

vyjadřuje city a soucity s nimi 

EV-5-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých 

situacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vyjádření soucitu, povzbuzení, přátelství, ochota 

dělit se, služba, elementární prosociálnost 

 

 Etická výchova 

- tvořivost a základy 

spolupráce 
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Český jazyk a literatura 5. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-1-01 - čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

 

 EV-5-1-02 - uvědomuje si své schopnosti           

a silné stránky, utváří své pozitivní 

sebehodnocení 

- praktické čtení (čtení plynulé, pozorné, 

zdokonalování techniky čtení, znalost 

orientačních prvků v textu) 

- věcné čtení (čtení jako zdroj informací – 

využívání obsahu, rejstříku, vysvětlivek, 

grafického členění)  

Cizí jazyky 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- kreativita 

 

 

ČJL-5-1-02 - rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodné pro daný věk, 

podstatné informace zaznamenává 

 

 

ČJL-5-1-03 - posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

 

- čtení vyhledávací 

- klíčová slova a pojmy, pozorné vnímání 

podrobností a hledání jejich významu v celku 

- orientace v textu (členění textu na odstavce, 

učí se rozlišovat úvod, kdy děj a napětí vrcholí, 

závěr příběhu) 

- ústní vyprávění a jeho zápis, podávání 

informací spolužákům 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Mediální výchova 

- kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

- stavba mediálních sdělení 

- fungování a vliv médií ve 

společnosti 

- vnímání autora mediálního 

sdělení 
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ČJL-5-1-04 - reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta 

 

 

 

- vystižení jádra sdělení 

- orientace v naučných textech přiměřených 

věku 

- pravidla dialogu (zdvořilé jednání s ostatními, 

vyslovení názoru, souhlas, nesouhlas) 

 Sociální rozvoj 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

 

Český jazyk a literatura 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

OV EV 14 - jednoduchými skutky realizuje 

tvořivost v mezilidských vztazích, především 

v rodině a v kolektivu třídy 

 

 

ČJL-5-1-05 - vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

 

- základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost) 

- vyjadřování závislé na komunikační situaci 

- komunikační žánry (omluva,  prosba, oslovení, 

zpráva, oznámení ) 

- praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 

kontaktu s partnerem) 

- věcné naslouchání (zaznamenat slyšené, 

reagovat otázkami) 

Dramatická výchova 

Hudební výchova  

Pracovní činnosti 

Tělesná výchova 

Sociální rozvoj  

- mezilidské vztahy - 

poznávání lidí 

- komunikace 

ČJL-5-1-06 - rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě  

ČJL-5-1-07 - volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo podle svého komunikačního 

záměru 

- porovnávání názorů, tolerance 

- řešení konfliktních situací 

- mimojazykové prostředky řeči  

(mimika, gesta) 
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ČJL-5-1-08- rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

 

EV-5-1-01-reflektuje důležitost prvků 

neverbální komunikace, eliminuje hrubé 

výrazy verbální komunikace, zvládá položit 

vhodnou otázku 

 

- spisovné tvary slov v psaném a mluveném 

projevu, výslovnost cizích slov 

 

  

Český jazyk a literatura 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-1-09- píše správně po stránce 

obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

 

žánry písemného projevu -  adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, 

popis; popis činnosti, jednoduché tiskopisy 

(přihláška, dotazník, objednávka) vypravování 

  

 

Výchova demokratického 

občana 

- občanská společnost a stát 
ČJL-5-1-10- sestaví osnovu vyprávění a na 

jejím základě vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti 

 

- pravidla sestavování osnovy, členění příběhu 

Český jazyk a literatura 5. ročník 
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SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-2-01 - porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného významu a 

slova vícevýznamová 

 

 

 

 

 

- význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, 

slova opačného a stejného významu (slova a 

slovní spojení v mateřském jazyce, slova přejatá, 

odborná slova a slovní spojení  

 

Vlastivěda 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání 

- seberegulace 

- koooperace a kompetice 

 

 

Český jazyk a literatura 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-2-02 - rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku  

 

- stavba slova –základy slovotvorné analýzy 

(slovotvorný základ přípona, střídání hlásek při 

slovotvorbě a ohýbání slov ) 

- předpony s-, z-, vz- (předložky s, z) 

- skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně 
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ČJL-5-2-03 - určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je 

v gramaticky správných tvarech ve svém 

mluveném projevu  

 

ČJL-5-2-04 - rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

- mluvnické kategorie přídavných jmen, zájmen, 

číslovek 

- slovesa – způsob, tvary podmiňovacího 

způsobu- využívání Slovníku spisovné češtiny, 

Pravidel pravopisu a Stručné mluvnice české 

- stavba věty, základní větné členy (shoda 

přísudku s podmětem, přísudek jmenný se 

sponou) 

  

EV-5-1-01 - reflektuje důležitost prvků 

neverbální komunikace, eliminuje hrubé 

výrazy verbální komunikace, zvládá položit 

jednoduchou otázku 

- smysluplné uspořádání vět jednoduchých do 

souvětí 

- rozlišování spojovacích výrazů 

Dramatická výchova Multikulturní výchova  

- lidské vztahy 

ČJL-5-2-05 - vyhledává základní skladební 

dvojici a v neúplné základní stavební dvojici 

označuje základ věty 

 

 

- stavba věty, základní větné členy (shoda 

přísudku s podmětem, přísudek jmenný se 

sponou) 

- stavba nesložitých souvětí, spojování vět 

v souvětí 

  

Český jazyk a literatura 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-5-2-06 - odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v 

souvětí 

 

 

ČJL-5-2-07 - užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

 

 

ČJL-5-2-08 - píše správně i/y       po 

obojetných souhláskách 

 

 

 

ČJL-5-2-09 - zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

 

 

 

 

 

smysluplné uspořádání vět jednoduchých do 

souvětí 

- rozlišování spojovacích výrazů 

- počet vět v souvětí 

- řeč přímá a nepřímá, různé postavení věty 

uvozovací 

- interpunkce ve větě 

- pravopis koncovek slovesných tvarů 

v přítomném  času, koncovek podstatných a 

přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem 

- psaní velkých písmen, jména obecná a vlastní 

- jména hor, řek a planet 

- pravopis koncovek přídavných jmen, přídavná 

jména měkká, tvrdá, přivlastňovací 

- několikanásobný podmět, nevyjádřený 

podmět, užívání ve větách, pravopis 

- pravopis osobních zájmen 

- číslovky, rozlišování číslovek v textu, 

skloňování základních číslovek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 5. ročník 
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SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-3-01 - vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

  

EV-5-1-12 - identifikuje základní city, vede 

rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na 

základě empatického vnímání přemýšlí o 

konkrétní pomoci 

 

- poslech literárních textů 

- zážitkové čtení a naslouchání (odlišování četby 
pro ucelený prožitek, pro zasmání a napětí, pro 
věcnou informaci, pro reklamu) 

- nalézání příčin věcí a porozumění jim 

(čtenářská gramotnost) 

- četba a půjčování knih ze školní knihovny 

- vedení čtenářského deníku 

- rozvoj tichého čtení 

- odlišování hodnotné a konzumní literatury 
(umělecká literatura, rozdíl podbízivosti a 
skutečné hodnoty) 

Hudební výchova 

 

Dramatická výchova 
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ČJL-5-3-02 - volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma 

EV-5-1-06 - iniciativně vstupuje do vztahů 

s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky 

k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně 

- čtení časopisů 

- technika čtení (správné, uvědomělé čtení 
přiměřeně náročných textů, přirozená intonace, 
přízvuk slovní i větný, frázování, síla a brva 
hlasu, tiché čtení) 

-soutěže a vystoupení, tvořivé činnosti 
s literárním textem  

- přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, - 
dramatizace textu, vlastní výtvarný doprovod - 
ilustrace 

Dramatická výchova 

 

 

Mediální výchova 

- kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

- fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

 

 

Český jazyk a literatura 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-5-3-03 - rozlišuje různé typy uměleckých 

textů 

 

- vlastní tvorba na libovolné téma 

- reprodukce slyšeného textu 

- druhy a žánry dětské literatury (próza, poezie, 

drama, lyrika – epika) 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 

- objevujeme Evropu a svět 

- jsme Evropané 

EV-5-1-03 - dokáže se těšit z radosti a 

úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i 

bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé 

v běžných podmínkách 

 

 

- poznávají báje a mýty, pohádky lidové a 

moderní, bajky 

- literatura umělecká a věcná (naučné texty, 

encyklopedie, vyhledávání informací  – internet) 

- lidová slovesnost 

- vývoj literatury 
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ČJL-5-3-04- při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá elementární 

literární pojmy 

 

 

 

 

 

 

 

- základní literární pojmy -(rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, pohádka, bajka, povídka; 

spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 

představení, herec, režisér; verš, rým, sloka, 

rytmus, přirovnání) 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 6. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Žák:  ČJL-9-1-04- dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými prostředky vhodnými 

pro danou komunikační situaci; 

Vypravování, přímá řeč 
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ČJL-9-1-05- odlišuje spisovný a nespisovný 

projev  a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru; 

Popis  (popis předmětu, popis bytu, popis 

pokoje, popis osoby, popis děje, popis 

pracovního postupu) 

  

ČJL-9-1-09- uspořádá informace v textu           

s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní 

text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování; 

Zpráva, oznámení 

 

  

ČJL-9-1-06- v mluveném projevu 

připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči; 

Výtah a výpisky, čtení s porozuměním 

 

  

ČJL-9-1-08- využívá základů studijního čtení 

- vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah z 

přečteného textu. 

Dopis   

Český jazyk a literatura 6. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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Žák: 

ČJL-9-2-03-samostatně pracuje s Pravidly 

českého pravopisu,  se Slovníkem spisovné 

češtiny  a s dalšími slovníky a příručkami; 

 

Rozvrstvení národního jazyka 

Práce s jazykovými příručkami 

 

Dějepis 

Zeměpis 

 

ČJL-9-2-01-spisovně vyslovuje běžně                

 užívá česká slova 

Zvuková stránka jazyka 

Výslovnost a přízvuk 

  

ČJL 9-2-07-v písemném projevu zvládá    

  pravopis slovotvorný 

Stavba slova a pravopis 

 

  

ČJL-9-2-04-správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci;  

ČJL-9-2-07-v písemném projevu zvládá 

pravopis morfologický; 

Tvarosloví 

(podstatná jména, přídavná jména, zájmena, 

číslovky, slovesa) 

 

  

ČJL-9-2-07-v písemném projevu zvládá 

syntaktický pravopis ve větě jednoduché i 

souvětí. 

 

Skladba 

(základní a rozvíjející větné členy, shoda 

přísudku s podmětem, shoda přísudku 

s několikanásobným podmětem, věta 

jednoduchá a souvětí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 6. ročník 
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SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Žák: 

ČJL-9-3-06- rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede 

jejich výrazné představitele; 

 

Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, 

drama) 

 

Dějepis 

 

 

Výtvarná výchova 

 

 

Přírodopis 

 

 

Výchova k občanství 

Průřezové téma: 

Mediální výchova 

ČJL-9-3-01- reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje jazyk literárního díla; 

 

Rozlišení poezie a prózy 

Mýty, báje, pohádky, pověsti 

ČJL-9-3-03- formuluje ústně i písemně 

dojmy ze své četby, návštěvy divadelního 

nebo filmového představení a názory na 

umělecké dílo; 

Příběhy odvahy a dobrodružství 

 

Svět lidí a svět zvířat 
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ČJL-9-3-05- rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní. 

 

 

 

 

Maléry, patálie, šibalství 
 

 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 7. ročník 

SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-9-1-04- dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými prostředky vhodnými 

pro danou komunikační situaci 

 

ČJL-9-1-05- odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 

Vypravování, prvky oživení vypravování 

 

 

 

 

výchova k občanství 

výchova ke zdraví 

občanská výchova  

etická výchova  

dějepis 

pracovní činnosti  

výtvarná výchova  

zeměpis 

sportovní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJL-9-1-09- uspořádá informace v textu s 

ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní 

text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 

ČJL-9-1-06- v mluveném projevu 

připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

 

 

Popis 

(popis uměleckých děl, líčení, popis výrobků a 

pracovních postupů, užití odborných názvů 

v popisu, charakteristika)  

 

 

 

Český jazyk a literatura 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-9-1-08- využívá základů studijního čtení, 

vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky,  výpisky nebo výtah z přečteného 

textu 

ČJL-9-1-02- rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení 

Životopis 

 

 

 

Žádost, pozvánka, výtah  

 

  

Český jazyk a literatura 7. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-2-04- správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné  tvary slov a vědomě jich používá        

ve vhodné   komunikační situaci 

 

Tvarosloví 

(podstatná jména, přídavná jména, zájmena, 

číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, 

částice, citoslovce) 

Dějepis, zeměpis, 

rodinná výchova, 

občanská výchova, cizí 

jazyky, dějepis 

Osobnostní a sociální 

výchova - Komunikace 
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ČJL-9-2-07- v písemném projevu zvládá 

pravopis lexikální, slovotvorný                                 

a morfologický ve větě jednoduché i v 

souvětí 

 

 

 

Pravopis, velká písmena, i-y 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-2-02- rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech 

Význam slov 

 

 

dějepis 

zeměpis 

výchova k občanství 

výchova ke zdraví 

cizí jazyky 

dějepis 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – Evropa a svět 

(světová a evropská kultura) 

nás zajímá, jsme součástí 

evropské kultury, žijeme v ní 

ČJL-9-2-06- rozlišuje významové vztahy 

gramatických  

  jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07- v písemném projevu zvládá 

pravopis syntaktický ve větě jednoduché                 

i v souvětí 

Skladba  

(základní a rozvíjející větné členy, shoda 

přísudku s podmětem, druhy vedlejších vět, věty 

jednočlenné a dvojčlenné) 

Opakování o větné stavbě 

Český jazyk a literatura 7. ročník 
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SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-3-06- rozlišuje základní literární druhy    

a žánry,   porovná je i jejich funkci, uvede 

jejich výrazné představitele 

 

 

ČJL-9-3-01- reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje jazyk literárního díla 

 

 

Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, 

drama) 

 

Rozlišení poezie a prózy 

 

dějepis 

zeměpis 

hudební výchova 

výtvarná výchova 

přírodopis 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – Evropa a svět 

nás zajímá 

 

Český jazyk a literatura 7. ročník 

SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-9-3-03- formuluje ústně i písemně 

dojmy ze své četby, návštěvy divadelního 

nebo filmového   představení a názory na 

umělecké dílo 

 

ČJL-9-3-05- rozlišuje literaturu hodnotnou            

a konzumní 

ČJL-9-3-07- charakterizuje středověkou 

literaturu na našem území i ve světě; 

rozlišuje žánry středoěkéliteratury; má 

přehled                o nejdůležitějších   

literárních dílech daného období 

 

Počátky světového a evropského písemnictví 

 

 

 

 

 

Středověká literatura evropská a česká 

 

 

 

 

Humanistická a renesanční literatura v Evropě a 

českých zemích 

 

Nikdy se nevzdávej 

 

S úsměvem jde všechno líp 

Dějepis 

 

Zeměpis 

 

hudební výchova 

 

výtvarná výchova 

 

přírodopis 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech – Evropa a svět 

nás zajímá 

 

ČJL-9-3-07- charakterizuje literaturu 

humanistickou u  nás i ve světě; používá 

termíny "renesance" a   "humanismus",                

má přehled o základních textech                         

a nejdůležitějších osobnostech daného 

  období 

ČJL-9-3-10- vyhledává informace v 

různých informačních zdrojích 

 

Mediální výchova – Kritické 

čtení, interpretace 

Český jazyk a literatura 8. ročník 
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SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Žák:  ČJL-9-1-04- se dorozumívá kultivovaně, 

výstižně, jazykovými prostředky vhodnými 

pro danou komunikační situaci; 

Charakteristika literární postavy 

 

  

ČJL-9-1-05- odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru; 

Subjektivně zabarvený popis 

(popis uměleckých děl, líčení, popis výrobků a 

pracovních postupů, užití odborných názvů 

v popisu, charakteristika)  

ČJL-9-1-09- uspořádá informace v textu             

s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní 

text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování; 

Výklad, výtah 

 

ČJL-9-1-06- v mluveném projevu 

připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních                         

i paralingválních prostředků řeči; 

Úvaha 
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ČJL-9-1-08-využívá základů studijního čtení - 

vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného 

textu;  

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení. 

   

Český jazyk a literatura 8. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-2-08-rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití; 

Obecné výklady o českém jazyce 

 

  

ČJL-9-2-02-rozlišuje a příklady v textu 

dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov; 

Nauka o slovní zásobě 
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ČJL-9-2-04-správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci; 

ČJL-9-2-01-spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova; 

Tvarosloví 

(slovní druhy, slovesný vid, slovesné třídy a 

vzory 

 

ČJL-9-2-07-v písemném projevu zvládá 

pravopis syntaktický ve větě jednoduché i 

v souvětí; 

ČJL-9-2-06-rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a v souvětí. 

Skladba 

(základní a rozvíjející větné členy, 

několikanásobné větné členy, stavby věty 

jednoduché, souvětí souřadné a podřadné, 

stavba textová) 

 

 

 

 

 

  

Český jazyk a literatura 8. ročník 

SLOŽKA: LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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Žák: 

ČJL-9-3-06,02-rozlišuje základní literární 

druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele; 

Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, 

drama) 

 

 

Dějepis 

 

 

Zeměpis 

 

 

Výtvarná výchova 

 

 

Hudební výchova 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech  

 

Mediální výchova  

– interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

ČJL-9-3-01-uceleně reprodukuje přečtený 

text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy interpretuje 

smysl díla; 

Rozlišení poezie a prózy; umělecké výrazové 

prostředky 

 

ČJL-9-3-03-formuluje ústně i písemně dojmy             

ze své četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení a názory na 

umělecké dílo; 

Světová literatura 18. – 19. století 

Národní obrození 

Česká literatura 2. poloviny 19. století 

ČJL-9-3-05-rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní; 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-9-3-07- charakterizuje literaturu 18. a 

19. století na našem území i ve světě; má 

přehled           o významných představitelích 

daného období; 

 

ČJl-9-3-03,08- orientuje se ve vývoji českého 

dramatu, postihuje významné osobnosti 

českého divadelnictví; 

 

ČJL-9-3-01- používá termíny "národní 

obrození", "romantismus", „realismus“; 

 

ČJL-9-3-09- vyhledává informace   

v různých informačních zdrojích; 

ČJL.9-3-03- porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatickém a 

filmovém zpracování. 

 

 

 

 

 

Světová literatura 18. – 19. století 

 

Národní obrození 

 

 

 

Česká literatura 2. poloviny 19. století  

 

 

Science fiction 

 

Humor 

 

 

Dějepis 

 

 

Zeměpis 

 

 

Výtvarná výchova 

 

 

Hudební výchova 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova – 

interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

Český jazyk a literatura 9. ročník 
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SLOŽKA: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-1-04- dorozumívá se kultivovaně, 

výstižně, jazykovými prostředky vhodnými 

pro danou  komunikační situaci 

ČJL-9-1-05- odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a  vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému  

komunikačnímu záměru 

Vypravování 

 

Popis 

(popis předmětu, popis děje, popis pracovního 

postupu, charakteristika, líčení)  

 

výtvarná výchova 

hudební výchova 

 zeměpis 

literární výchova 

etická výchova 

přírodopis 

fyzika 

chemie 

 

Environmentální výchova  

- lidské aktivity  

- problémy život. 

  prostředí 

 

ČJL-9-1-09- uspořádá informace v textu                    

s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní 

text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

ČJL-9-1-06- v mluveném projevu 

připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i 

paralingválních prostředků řeči 

Tiskopisy, životopis 

 

 

 

 

Multikulturní výchova  

- mezilidské vztahy 

- kulturní diference 
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ČJL-9-1-08- využívá základů studijního čtení - 

vyhledává  klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky  textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky,   výpisky nebo výtah z 

přečteného textu 

 

Výklad, výtah, druhy stylů 

 

ČJL-9-1-02- rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

ČJL-9-1-03- rozpoznává manipulativní 

komunikaci v   masmédiích a zaujímá  k ní 

kritický postoj 

ČJL-9-1-07- zapojuje se do diskuse, řídí ji                    

a využívá  zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

ČJL-9-1-10- využívá poznatků o jazyce a stylu 

ke gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k tvořivé práci s 

textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní                      

na základě vlastních dispozic a osobních 

zájmů 

 

Úvaha 

 

Proslov, diskuze 

 

Publicistické útvary 

 

 

výtvarná výchova 

hudební výchova 

 zeměpis 

literární výchova 

etická výchova 

přírodopis 

fyzika 

chemie 

 

Mediální výchova 

- kritické vnímání mediálního 

sdělení 

- stavba mediálních sdělení 

- fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

- kooperace 

- komunikace 

 -mezilidské vztahy 

- poznávání 

- sebepoznání 

Český jazyk a literatura 9. ročník 
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SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-2-08- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí             

a obecnou  češtinu a zdůvodní jejich užití 

 

 

 

Obecné výklady o českém jazyce 

 

dějepis, zeměpis 

 

Multikulturní výchova  

- mezilidské vztahy 

- kulturní diference 

- etnický původ 

Český jazyk a literatura 9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-2-01- spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 

ČJL-9-2-07- v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný a 
morfologický ve větě jednoduché i souvětí 

ČJL-9-2-02- rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov 

Zvuková stránka jazyka 

Tvoření slov a pravopis 

Skladba 

(věta jednoduchá a souvětí, větné členy holé, 
rozvité, několikanásobné, vztah přístavkový, 
vsuvka, věta jednočlenná, dvojčlenná, 
samostatný větný člen, čárka ve větě 
jednoduché a v souvětí) 

 

hudební výchova 

 

zeměpis 

 

dějepis  

Osobnostní a sociální 

výchova 

- kooperace 

- komunikace 

- řešení problémů  

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

95 

 

ČJL-9-2-07- v písemném projevu zvládá 
pravopis syntaktický ve větě jednoduché                     
i v souvětí 

ČJL-9-2-06- rozlišuje významové vztahy 
gramatických  jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-04- správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné   tvary slov a vědomě jich používá 
ve vhodné   komunikační situaci 

Tvarosloví 

(slovní druhy, skloňování jmen přejatých, velká 

písmena) 

 

 

 

cizí jazyky 

Výchova demokratického 

občana - občanská společ. 

 

ČJL-9-2-01- spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 

ČJL-9-2-02- rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště  ve frazémech 

ČJL-9-2-05- využívá znalostí o jazykové 
normě při tvorbě  vhodných jazyk. projevů 
podle komunikační  situace 

Význam slova 

 

Stavba textová 

 

 Environmentální výchova  

- vztah člověka a prostředí 

Český jazyk a literatura 9. ročník 

SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJL-9-3-06- rozlišuje základní literární druhy             

a žánry,   porovná je i jejich funkci, uvede 

jejich   výrazné představitele 

ČJL-9-3-01- uceleně reprodukuje přečtený 

text, jednoduše popisuje jazyk literárního 

díla a formuluje vlastní názor 

Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, 

drama) 

 

Rozlišení poezie a prózy 

Umělecké výrazové prostředky 

 

 

 

dějepis 

 

zeměpis 

 

výtvarná výchova 

 

etická výchova hudební 

výchova 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech  

- Evropa a svět nás zajímá 

- Jsme Evropané 

 

ČJL-9-3-03-  formuluje ústně i písemně 

dojmy ze své četby, návštěvy divadelního                   

nebo filmového představení a názory                     

na umělecké dílo 

ČJL-9-3-05- rozlišuje literaturu hodnotnou           

a konzumní 

ČJL-9-3-06,07- charakterizuje literaturu 20. 

století světovou i  českou; má přehled                      

o významných představitelích daného 

období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezie a próza 1. poloviny 20. století 

Poezie a próza 2. poloviny 20. století 

Dramatická tvorba 20. století 

 

Mediální výchova  

– interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

- kritické čtení a vnímání 

mediál. sdělení 

Český jazyk a literatura 9. ročník 
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SLOŽKA: JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

učivo - obsah 

mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJL-9-3-04- tvoří vlastní literární text podle 

svých schopností a na základě osvojených 

znalostí  základů literární teorie 

ČJL-9-3-02- rozpoznává základní rysy 

výrazného individuálního stylu autora 

ČJL-9-3-08- porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatickém                          

a filmovém zpracování 

ČJL-9-3-10- vyhledává informace v různých 

informačních zdrojích 

Vize a fantazie 

 

Písňové texty 

 

 

etická výchova 

hudební výchova 
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5.2 Anglický jazyk 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

 2 3 3 4 3 3 3 3 22 

 povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný  

   

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 

Cílem předmětu je probudit zájem o studium cizího jazyka, a tak snižovat 

jazykové bariéry v budoucím životě našich žáků. Dovednost používat anglický 

jazyk je v dnešním světě chápána jako prostředek k navazování kontaktů mezi 

lidmi a získávání informací o světě. Snažíme se připravit naše žáky k životu v 

Evropské unii, což přináší možnost komunikovat jiným než rodným jazykem. 

Do výuky anglického jazyka v rámci daných hodinových dotací pro jednotlivé 

ročníky zařazujeme hodiny konverzace vycházející z probraného učiva a slovní 

zásoby, dále pak témata z reálií anglicky mluvících zemí. Na jednoduchých 

textech, básních a písních budujeme dovednost porozumět autentickým 

materiálům. Součástí výuky je i práce s internetem. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na prvním stupni do pěti složek: Řečové 

dovednosti, Poslech s porozuměním, Mluvení, Čtení s porozuměním, Psaní. Na 

druhém stupni do čtyř složek: Poslech s porozuměním, Mluvení, Čtení s 

porozuměním, Psaní. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek 

vzájemně prolíná. Anglický jazyk vyučujeme jako samostatný předmět od 2. 

po 9. ročník. Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykových učebnách. 

Výuka Aj probíhá v méně početných skupinách, pro efektivnější práci 

s individualitami žáků a možností efektivnější spolupráce s nadanými žáky. 

Integrace předmětů ● Cizí jazyk 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě, samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky 

porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v 

budoucnosti.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 

různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale 

hledá konečné řešení problému.  
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Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, rozumí 

různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 

reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se 

do společenského dění.  

 Kompetence sociální a personální:  

Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 

myslí, říkají a dělají.  

Kompetence občanské:  

Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 

je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.  

Kompetence pracovní:  

Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.  

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

 

Anglický jazyk se vyučuje od 2. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 10 hodin, 2. stupeň 12 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodin a na 2. stupni  
o 0 hodin. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Anglický jazyk 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Happy House 
Úvodní lekce 
(8 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-02 - rozpozná hlavní postavy 
učebnice 
- ústně si opakuje slovní zásobu 
CJ-3-1-01 – opakuje si pozdravy 
- naučí se říkat hlásky anglické abecedy 
CJ-3-1-05 – naučí se rozpoznat psanou 
podobu jmen hlavních postav 
CJ-3-1-02 – zapojí se do zpěvu písničky a 
rytmické říkanky 
- účastní se her a dalších činností  

 
Introductory unit 
 
 
Mum, Dad, Polly, Jack, Daizy, Otto, Spike, Tina, 
Ruby, It’s a book, a pencil, a bag… 
 
Hello! Hi! Goodbye! What’s your name 
Names. Alphabet. 
Mum, Dad, Polly, Jack, Daizy, Otto, Spike, Tina, 
Ruby 
Alphabet – listening, chant, song. 
 
Games 

 
 
září 
český jazyk 
 
hudební výchova 
 
vlastivěda 
 
hudební výchova 
 
výtvarná výchova 
tělesná výchova 

 

 
 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru a 
solidarity 
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1. lekce – Safari v herně 
(9 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte šest 
názvů zvířat 
CJ-3-1-06 – napíše šest názvů zvířat 
CJ-3-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty 
- pohovoří o schopnostech 
- pohovoří o tom, co zvířata umí 
- účastní se různých her, činností 

Unit 1 – Playroom safari 
 
 
A tiger, a zebra, a monkey, a snake, a lion, a 
crocodile 
 
It’s Otto! Lion Lenny 
Playroom safari, Can you snap? 
I can’t see… 
Can zebra run, fly, climb trees? Look! 
 
Games 
 
 
 

 
 

říjen 
 
prvouka 
 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

Anglický jazyk 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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2. lekce – Škola 
(9 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte šest 
věcí ze třídy a šest názvů barev 
CJ-3-1-06 – napíše šest věcí a barev 
CJ-6-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – rozumí přivlastňovacím 
zájmenům, 
- používá správně spojení barva + pod. j. 
- používá přídavná jména 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty 
- účastní se různých her, činností 
- opakování, procvičování  

Unit – 2 School time 
 
 
a chair, a table, a teacher, a pen, a book, a clock, 
red, orange, blue, pink, yellow, green 
 
Hello Tina! Well done, Daizy! 
 
my, your 
 
a red book, a orange pen, a green chair 
It’s loud, quiet, fast, slow 
The classroom song. It’s a red clock 
 
Games 
 

 
listopad 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

prvouka 

 

 

 

 

 

prosinec 
 

 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
zace 
- kreativita 

Svátky – Ohňová noc – 5.11. 
Žák 
CJ-3-1-04 – mluví o tom, jak se slaví 
v Británii Bonfire Night 
CJ-3-1-02 – naučí se nové názvy zimního 
oblečení 
- vyrobí výzdobu v podobě ohňostroje 

Bonfire Night 
 
Bonfire fireworks, a sparklet 
 
a hat, a coat, boots, glaves, a scarf 

3. lekce – Mám hlad! 
(8 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte šest 
druhů jídla a šest druhů nápojů 

Unit 3 – I’m hungry! 
 
 
fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta, tea, 
coffe, lemonade, water, milk, juice 
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Anglický jazyk 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-3-1-06 – napíše šest druhů jídla a nápojů 
CJ-3-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – mluví o tom, co má kdo rád 
nebo nemá rád 
 
 - jednoduše mluví o původu různých 
potravin 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty říkadel 
 - účastní se různých her, činností  

 
I’m hungry! Soup! 
 
Are you hungry? 
I like/ I don’t like… 
Do you like cheese?... 
From (cows) we get (milk) 
Helping Mum, I don’t like coffe 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 

V mém domě 
(2 vyučovací hodiny) 
Žák 
CJ-3-1-04 – se poučí, jak vypadá dětský 
pokoj anglického dítěte 
CJ-3-1-02 – naučí se novou slovní zásobu na 
téma hračky 
- hovoří o svých hračkách 
 

Culture 
In my house 
 
This is my house/bedroom/toys 
 
A teddy bear, a knight, a cow, a farm, a tea set, a 
kitchen, a castle, a doll’s house 
I have got… 
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Vánoce ve škole 
(2 vyučovací hodiny) 
Žák 
CJ-3-1-02 – mluví o tom, jak se v britských 
školách slaví Vánoce 
CJ-3-1-06 – vyrobí vánoční přání 
CJ-3-1-03 – seznámí se s vánočním 
příběhem 

Christmas at school 
 
 
a Christmas play, a Christmas concert, Christmas 
lunch 
Father Christmas, a paper chain, Christmas 
cards 
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Anglický jazyk 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

4. lekce – Šťastné tváře 
(9 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte šest 
částí obličeje a čtyř barev vlasů 
CJ-3-1-06 – napíše šest částí obličeje a čtyř 
barev 
CJ-3-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – popíše vzhled, rysy 
- jednoduše pohovoří o pěti smyslech 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty říkadel 
- účastní se různých her, činností 

Unit 4 – Happy faces 
 
 
face, hair, eyes, nose, ears, mouth 
black, brown, blond, red 
Look at my face 
 
I’m a mouse!, Spots! 
 
 
I’ve got brown hair.. 
It’s me!, I’ve got brown hair… 

leden 
 
 
prvouka 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

únor 

Osobní a sociální výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
zace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo- 
vací dovednosti 
 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
 

5. lekce – Můj dům 
(8 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte šest 
slov pro části domu 
CJ-3-1-06 – napíše šest částí domu 
 
CJ-3-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – ptá se a odpovídá pomocí otázek 
- jednoduše pohovoří o místech v domě 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty říkadel 

Unit 5 – My house 
 
 
a hall, a kitchen, a bedroom, a bathroom, a sitting 
room, a garden 
a hall, a kitchen, a bedroom, a bathroom, a sitting 
room, a garden 
Listen!, Where‘s my phone? 
 
Where’s my… It’s in the kitchen.. 
It’s downstairs/upstairs 
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Anglický jazyk 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

V mé zahradě 
(2 vyučovací hodiny) 
Žák 
CJ-3-1-04 – se poučí, co se nachází v anglické 
zahradě 
CJ-3-1-02 – naučí se názvy běžného hmyzu 
- hovoří o tom, který hmyz se mu líbí a který 
nelíbí 

Culture 
In my garden 
 
This is my garden. I’ve got house in my garden. 
 
an ant, a bee, a butterfly, a ladybird, a snail,  
a spider 
 

výtvarná výchova 
 
březen 
 
 
matematika 
 
 
 
 

 
duben 

Výchova k myšlení  v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 

 

 

 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani-
zace 
- kreativita 
 

6. lekce – Léto 
(9 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte šest 
částí oblečení 
CJ-3-1-06 – napíše šest částí oblečení 
 
CJ-3-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – jednoduše pohovoří o oblečení 
- popíše počasí 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty říkadel 
- účastní se různých her, činností 

Unit 6 - Summertime 
 
 
a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress,  
a sandals 
a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress,  
a sandals 
The sunhat!, Thank you Otto! 
 
I’m wearing…Are you wearing…? 
It’s sunny, windy, rainy, snowy. 
My summer song! Are you wearing something 
red? 
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Velikonoce 
(2 vyučovací hodiny) 
Žák 
CJ-3-1-02 – mluví o tom, jak se v Británii 
slaví velikonoce 
CJ-3-1-06 – vyrobí velikonoční přání 
CJ-3-1-03 – seznámí se s novými slovíčky 

Culture 
Easter 
 
eggs, bunny, basket, chocolate, chicken, lamb 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

111 

 

Anglický jazyk 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

7. lekce – Hrajeme si 
(9 vyučovacích hodin) 
Žák 
CJ-3-1-03 – rozpozná, vyjmenuje, přečte si 
šest názvů hraček na ven 
CJ-3-1-06 – napíše šest názvů hraček na ven 
CJ-3-1-04 – poslouchá, sleduje a porozumí 
dvěma příběhům 
CJ-3-1-02 – tvoří jednoduché věty za použití 
přítomného času průběhového 
- rozpozná rozdíl mezi silou mířící ven a dov-
nitř 
CJ-3-1-02 – přidá se ke zpěvu písniček, naučí 
se texty říkadel 
- účastní se různých her, činností 
 
- opakování, procvičování učiva 

Unit 7 - Playtime 
 
 
a ball, a scooter, a bike, a trampoline, a skipping 
rope 
a ball, a scooter, a bike, a trampoline, a skipping 
rope 
Stop!, Let’s go! 
I’m skipping, running, jumping… 
 
I’m pushing. I’m pulling. 
I’m playing! The holiday song! 
 
 
 
Revision 

květen 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

červen 

Výchova k myšlení  v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani-
zace 
- kreativita 
 
Výchova k myšlení  v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
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Anglický jazyk 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Happy Street 
Unit 1 – Welcome to Happy Street! 
Žák 
CJ-3-1-02 – pozdraví a rozloučí se 
- zeptá se na jméno spolužáka 
-naučí se dvě písničky 
- účastní se her a činností 
CJ-3-1-01 – rozumí jednoduchým pokynům  
a otázkám učitele, běžných při výuce, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslov-
ností a reaguje verbálně i neverbálně 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkému 
poslechovému textu 

- počítá anglicky do 10 

 
Vítejte v Happy Street! 
Výzkum učení se anglickému jazyku 
Seznámení se s knihou a postavami v ní 
Osobní anglická jména 
Komunikační situace 
- uvítání, rozloučení se 
- pokyny při hrách 
Hello! Hi! 
What’s your name? 
My name is.., 
Who’s this? 
It’s… 
Čísla 1-10 

září 
český jazyk 
 
hudební výchova 
 
vlastivěda 
 
hudební výchova 
 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 
 
 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru a 
solidarity 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani-
zace 
- kreativita 
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Unit 2 – At school 
Žák 
CJ-3-1-02,05 – pojmenuje a rozumí slovům 
označující školní pomůcky, barvy 
CJ-3-1-02,04 – tvoří jednoduché otázky 
začínající „wh“ a odpovídá na ně 
- přečte krátké příběhy a rozumí jim 
- rozumí krátkým poslechovým textům 
CJ-3-1-03 – přečte krátké příběhy a 
porozumí jim 
CJ-3-1-04 – rozumí krátkým poslechovým 
textům 
- určí, kde se ve světě mluví anglicky 

Ve škole 
 
Školní pomůcky 
Barvy 
Komunikační situace 
- poděkování, otázky na barvu 
What’s this? It’s… 
Can I borrow your…? Here you are!  
What colour is…? 
Where’s from… 
 
 
How old are you? 
 

 
říjen 
 
 
prvouka 

 

- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo-
vací dovednosti 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa nás zajímá 
 

Anglický jazyk 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-3-1-06 – napíše jednoduchý dopis 
- dozví se, jak vypadá den v angl. škole 
- naučí se dvě rytmické říkanky 
- účastní se her a soutěží 

Dear…From… 
Místa na světě, kde se mluví anglicky 
Forma dopisu – oslovení, text, rozloučení 
Typický den v anglické škole 
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Unit 3 – At Happy House 
Žák 
CJ-3-1-02 – pojmenuje a rozumí slovům 
označující hračky a recyklované materiály 
 
- popíše hračky jednoduchými větami 
CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkým textům 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkým poslechovým 
textům 
CJ-3-1-06 – napíše jednoduchý dopis 
- dozví se o některých turistických atrakcích 
v Londýně 
- naučí se písničku a říkanku 

V Happy Housu 
 
Názvy hraček 
Is it a..? Yes, i tis. No, it isn’t. 

Základní povely – „Sit down! Stand up! 
Hands up! Hands down! Touch your head!“ 
Dopis 
Známá a atraktivní místa v Londýně 

listopad 
 

 

 

 

prvouka 

 

 

 

prosinec 
 
 
 
 
 
 
prvouka 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani-
zace 
- kreativita 
 

Unit 4 – At the shop! 
Žák 
CJ-3-1-02 – pojmenuje a rozumí slovům oz- 
načující potraviny 
- ptá se a odpovídá na oblíbené jídlo 
CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkým textům 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkým poslechovým 
textům 
CJ-3-1-06 – napíše jednoduchý dopis  
- dozví se, v jakém čase obvykle Britové jedí 
- naučí se dvě říkanky 
- účastní se her a činností 

V obchodě. 
Názvy základních oblíbených potravin 
Formulace 
Can I have…? 
How many? 
I like… 
I don’t like… 
How much is it? 
Yes, please. 
No, thank you. 

Anglický jazyk 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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Unit 5 – At the park! 
Žák 
CJ-3-1-02 – pozná barvy, čísla a hračky 
určené pro hru venku 
- ptá se na vlastnictví hraček 
CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkému textu 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkému poslechové-
mu textu 
CJ-3-1-06 – napíše jednoduchý dopis 
- dozví se o oblíbené zábavě britských děti 
- naučí se písničku a rytmickou říkanku 
- účastní se her a činností 

V parku! 
 
Názvy hraček pro hru venku 
Formulace 
I’ve got… 
Have you got…? 
Yes, I have. No I haven’t. 
 
I haven’t… 
Let’s go! Let’s play… 
Stop, look and listen! 
 

leden 
 
 
prvouka 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

březen 
 

Výchova k myšlení  v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani-
zace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 

Unit 6 – Greg’s flat 
Žák 
CJ-3-1-02 – pozná slovní zásobu z okruhu 
nábytek v místnosti 
- používá věty s there is/are 
CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkým textům 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkým poslechovým 
textům 
CJ-3-1-06 – sestaví jednoduchý dopis 
- dozví se, jak vypadá typická britská vesnice 
- naučí se dvě písničky 
- účastní se her a činností 

Gregův byt 
 
 
Anglické názvy nábytku a pokojů 
 
Předložky  - in, on, under 
Where’s the… 
Is it in the… 

Unit 7 – In the street 
Žák 
CJ-3-1-02 – pozná osoby a přídavná jména 
používá při popisu, utvoří věty popisující 
vzhled 

Na ulici 
 
Názvy a jména osob 
 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

116 

 

Anglický jazyk 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkým textům 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkým poslechovým 
textům 
CJ-3-1-06 – sestaví jednoduchý dopis 
- dozví se, jak vypadá typická britská vesnice 
- uvědomí si různé umělecké styly 
- naučí se dvě písničky 

He/she is got… 
He/she is…(tall) 
He‘s/she’s… 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

duben 
výtvarná výchova 

 

 

 
matematika 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
 

Unit 8 – In the playground 
Žák 
CJ-3-1-02 – pozná oblečení 
- dokáže popsat něčí vzhled 
- tvoří otázky o mírách a odpovídá na ně 
CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkým textům 
CJ-3-1-06 – napíše jednoduchý dopis 
- dozví se o existenci oblíbené organizaci pro 
mládež 
- naučí se dvě písničky 
- účastní se her a činností 

Na hřišti 
 
Názvy oblečení 
 
Whose (jumper) is this? 
This is Polly’s jumper. It’s Polly’s. 
How long is… 
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Unit 9 – At the sports centre 
Žák 
CJ-3-1-02 – pozná a pojmenuje části těla 
- pozná, jakým způsobem se starat o své 
zdraví 
- vytváří otázky a věty o tom, co umí 
CJ-3-1-03 – přečte a rozumí krátkým textům 
CJ-3-1-04 – porozumí krátkým poslechovým 
textům 
 

Ve sportovním centru 
 
Opakování části těla 
I can… 
 
Can you…? Yes, I can. No I can’t. 
I have a lot of exercise. 
I keep healthy! 
 

květen 
prvouka 

Výchova k myšlení  v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 

Anglický jazyk 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-3-1-06 – sestaví jednoduchý dopis 
- dozví se, jak vypadá typický sportovní den 
v britské škole 
- naučí se dvě říkanky 
- účastní se her a činností 

Opakování slovní zásoby, vět 
 

 

Opakování učiva za celý 3. ročník 

 
 
 
 
červen 
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Anglický jazyk 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Happy Street 
Unit 1 – Welcome back! 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu-
mí jim 
CJ-5-1-03 – porozumí krátkým poslechovým 
textům 
CJ-5-2-01 – říká anglickou abecedu 
- naučí se rytmickou říkanku 
- hláskuje slova 
CJ-5-4-01 – vytvoří obálku časopisu 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 

 
Vítejte zpátky! 
Welcome back! 
What’s this? It’s… 
She’s/She isn’t in the… 
Is she in the…? Flossy’s got… 
 
Alphabet letters 
How do you spell…? 
I know, it’s easy! 
magazine, competition, cartoon, fact, puzzle, 
story, letter 

 
 
září 
český jazyk 
 
hudební výchova 
 
vlastivěda 
hudební výchova 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru  
a solidarity 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
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Unit 2 – Happy families 
Žák 
CJ-5-3-02 – čte krátké texty a porozumí jim 
CJ-5-2-03 – určuje členy rodiny, vytváří  
krátké věty popisující rodiny 
CJ-5-2-03 – pozná a řekne čísla do 100 
- naučí se říkanku 
CJ-5-2-02 – používá jednoduché matemati- 
cké operace k určování věku lidí 
CJ-5-1-03 – rozumí krátkým poslechovým  
textům 
CJ-5-3-02 – čte delší texty a rozumí jim 
CJ-5-4-01 – doplní část delšího psaného 
textu podle vzoru 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 
 

Šťastné rodiny 
 
We’ve got...Have you got…? 
Grandma, Grandpa, a nevklade, a tie, a prezent 
This is my/his/her…He’s Polly’s sister. 
Numbers 20-100 
He/She lives at number 
I live at…with my… 
He/She is five years older/younger than… 
 
 
I have got/I haven’t got… 
chess, make cakes, homework, fishing 

 
 
 
říjen 
 
prvouka 
 

 

- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani-
zace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo-
vací dovednosti 
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Anglický jazyk 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 3 – Food, food, food! 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu- 
mí jim 
CJ-5-2-02 – zopakuje a rozšíří si slovní záso- 
bu z okruhu jídlo, tvoří krátké věty o jídle 
 
CJ-5-2-03 – předvádí objednávání jídla a pití 
v kavárně 
- jednoduše určuje čas 
- naučí se říkanku 
CJ-5-1-03 – porozumí krátkým poslechovým  
textům 
CJ-5-3-02 – čte delší texty a porozumí jim 
CJ-5-4-01 – doplní část delšího psaného  
textu podle vzoru 
CJ-5-3-02 – dozví se, co je tradiční britské  
jídlo 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 

Jídlo, jídlo, jídlo! 
 
He/She likes… 
He/She doesn’t like… 
Does he/she like…? 
Bananas, oranges, rice, crisps, bread, cheese,  
eggs, grapes 
Can I have large/small…please? 
No! Not a…a…Sorry! 
What’s time? It’s..o’clock 
It’s half past… 
I have breakfast/lunch/diner… 
I sometimes/always/never have…for breakfast 
 
 
 
Fish and chips, bacon, beans, tea shop, pub 

listopad 
 
 
 
 
 
 
prvouka 
 
 
 

 
 

 

prosinec 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
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Unit 4 – A day at the Zoo 
Žák 
CJ-5-3-02 – čte krátké příběhy a porozumí  
jim 
CJ-5-2-03 – určuje a pojmenuje zvířata 
- tvoří krátké věty, kterými popisuje zvířata 
- porovná velikost a věk 
CJ-5-2-02 – naučí se říkanku 
 

Den v Zoo 
 
They’re/are…They aren’t…Are they…? 
What’s in there? 
A lion, a monkey, a elephant, a giraffe… 
 
I’m bigger/older than… 
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Anglický jazyk 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-5-2-03 – ptá se, kde jsou věci a na takové 
otázky i odpovídá 
CJ-5-1-03 – rozumí krátkým poslechovým  
textům 
CJ-5-3-02 – přečte báseň a rozumí ji 
CJ-5-4-01 – napíše báseň podle vzoru 
CJ-5-1-03 – dozví se, která divoká zvířata žijí 
v Británii 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 

Where are the monkeys? 
I like/I don’t like… 
I love… 
 
 
 
Dolphins, badgers, hedgehogs, bats, grey seals 

 

 
prvouka 
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Unit 5 – In the town! 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu- 
mí jim 
CJ-5-2-02 – určí a pojmenuje místa ve městě 
CJ-5-2-02 – tvoří krátké věty, kterými popi- 
suje města 
CJ-5-2-02 – naučí se říkanku 
- určí druhy dopravních prostředků a hovoří 
o nich 
- zahraje scénku – kupování jízdenky na  
autobus 
CJ-5-1-02 – rozumí krátkým poslechovým 
textům 
CJ-5-2-02 – postupuje podle udání směru  
a sám směr udá, čte v mapě 
CJ-5-4-01 – doplní psané texty podle vzoru 
CJ-5-1-03 – dozví se, jak vypadá doprava  
v Londýně 
CJ-5-2-02- účastní se her a dalších činností 

Ve městě 
 
There’s…There are… 
There are lot sof… 
There aren’t any…Are they any…? 
a station, a cinema, a church, a library 
 
 
bus, car, taxi, van, fire engine, motorbike 
Good morning. The (station) please. 
That’s (95 p). How much? And here’s your 
ticket. 

 

Turn left/right. Go straight on the past the… 
How do I get to…? 

 

 

leden 
 
 
 
prvouka 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
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Anglický jazyk 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 6 – Just for fun! 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu- 
mí jim 
- určí volnočasové činnosti 
CJ-5-2-02 – tvoří krátké věty, kterými popi- 
suje volnočasové činnosti 
CJ-5-2-03 – naučí se říkanku 
- říká názvy dnů v týdnu 
- určí a pojmenuje různé druhy televizních 
pořadů 
- pohovoří o knihách 
CJ-5-3-01 – přečte stránku z televizního  
programu 
CJ-5-4-01 – doplní psané texty podle vzoru 
- dozví se o oblíbených britských svátcích 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 

Jen tak pro legraci! 
 
I like/don’t like + ing 
going to the… 
 playing football, running, swimming 
I really like…I love… 
He/She likes… 
 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,Friday, 
Saturday, Sunday 
 
 
a cartoon, a game show, a sports programme 
 

Do you watch…? 

únor 
 
prvouka 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo-
vací dovednosti 
 

 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

126 

 

Unit 7 – People at work 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu- 
mí jim 
CJ-5-2-01 – určí a pojmenuje běžné profese 
- tvoří krátké věty, kterými popisuje různá 
zaměstnání 
CJ-5-2-03 – naučí se říkanku 
- popíše rutinní postupy a lidové zvyky 
- určí a pojmenuje různé televizní pořady 
CJ-5-2-02 – dozví se o naši sluneční soustavě 
 

Lidé v práci 
 
I get up. I have a shower. I have breakfast. 
late, quarter past/to seven 
a baker, a firefighter, an office worker… 
What do you do? He/She works… 
 
 
 
 
Earth, planet, sun, night, moon, star 

 

březen 

 
 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
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Anglický jazyk 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-5-4-01 – doplní psané texty podle vzoru 
CJ-5-2-02 – dozví se o profesích typických  
pro Británii 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 

 
He gets dressed. 
helps, wears, carries, stands, delivers 

 
 
 
 
duben 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
matematika 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 

Unit 8 – What’s the weather like? 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu- 
mí jim 
CJ-5-2-02 – tvoří krátké věty o počasí 
CJ-5-2-02 – naučí se říkanku 
- popíše, co mají lidé na sobě 
CJ-5-2-03 – ptá se, co mají lidé na sobě 
CJ-5-2-02 – získá informace z grafů 
CJ-5-4-01 – vytvoří graf o počasí 
CJ-5-3-02 – přečte delší text a rozumí mu 
CJ-5-4-01 – doplní psané texty podle vzoru 
CJ-5-3-02 – dozví se o oblíbených 
outdoorových činnostech v různých částech 
Británie 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 

Jaké je počasí? 
 
I’m talking. 
reading, watching, listening, making 
What’s the weather like today? 
It’s raining/snowing. 
cold, hot, sunny, windy, cloudy, foggy 
 
 
 
I’m wearing… 
Are you wearing…? 
I’m camping… 
a tent, a helikoptér, a thunderstorm, scary, 
surfing, climbing, snowboarding, horse riding, 
waving… 
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Unit 9 – What happened? 
Žák 
CJ-5-3-02 – přečte krátké příběhy a porozu- 
mí jim 
CJ-5-2-02 – tvoří krátké věty v minulém čase 
CJ-5-2-02 – naučí se říkanku 
- hovoří o vynálezech minulosti 
CJ-5-3-01 – použije časovou přímku 
 

Co se stalo? 
 
There was/wan’t…There were/weren’t 
It was/wasn’t…They were/weren’t 
a host, a castle 
 
He/She was…They were… 
Yes, I/he/she did. 
 

květen 
prvouka 
 

Anglický jazyk 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-5-4-01 – doplní psané texty podle vzoru 
CJ-5-3-01 – dozví se o králi Henrymu VIII.  
a královně Elizabeth I. 
CJ-5-2-02 – účastní se her a činností 
 
Opakování učiva za celý 4. ročník 

No, I/he/she didn’t. 
King, handsome, musical instruments, queen,  
powerful, beautiful, wig 
 
 
Opakování učiva za celý 4. ročník 
 

 
 
 
 

 
červen 
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Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

130 

 

Anglický jazyk 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Project 1 
Unit 0-1 
Žák 
CJ-5-2-02 – pozdraví a představí se 
CJ-5-2-01 – zapojí se do jednotlivých 
 rozhovorů 
- užívá čísla 0-100 
CJ-5-2-02 – pojmenuje předměty kolem  
sebe 
CJ-5-1-01 – rozumí jednoduchým instrukcím  
a otázkám výuce 
- užívá abecedu k hláskování 
CJ-5-3-01 – popíše umístění předmětů 
CJ-5-2-03 – zeptá se na význam slov 
CJ-5-3-02 – rozumí jednoduchým krátkým 
textům a vyhledá potřebnou informaci  
v textu 
EV-5-1-02 – uvědomuje si své schopnosti 
a silné stránky, utváří své pozitivní hodnoce- 
ní 
EV-5-1-01-05 – vede rozhovory s druhými 
o jejich prožitcích, přemýšlí nad konkrétní 
pomocí 
EV-5-1-01 – reflektuje důležitost prvků  
i neverbální komunikace, zvládá položit 
i vhodnou otázku 

Jazykové prostředky a funkce 
- osobní zájmeno „já“, „ono“ 
- ukazovací zájmeno „toto“ 
- neurčitý a určitý člen 
- tázací zájmena 
- předložky „v“, „na“, „pod“ 
- pravidelné a nepravidelné množné číslo 
- přivlastňovací pád podst. Jmen 
- rozkazovací způsob 2.os.j.č. a mn.č. 
- vazba „there is/there are“ 
Komunikační situace a typy textů 
- pozdravy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- vlastní jména osob a zemí 
- druhy pozdravů 
- čísla 0-100 
- předměty ve třídě 
- barvy 
- abeceda 
- části těla 

Reálie – pozdravy v anglicky mluvících zemích 

český jazyk 
 
hudební výchova 
 
vlastivěda 
 
hudební výchova 
 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 
 
 
 

 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru  
a solidarity 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo- 
vací dovednosti 
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Anglický jazyk 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 2 
Žák 
CJ-5-2-03 – zeptá se na osobní údaje 
- zodpoví dotazy na osobní údaje 
CJ-5-4-01 – sestaví jednoduchý text na  
pohlednici 
CJ-5-2-02,03 – odpoví na otázku „Kde je?“ 
- prezentuje svoje znalosti v projektu  
„Komunikace“ 
CJ-5-4-01,02 - vyhledá a vyplní osobní údaje 
do formuláře 
EV-5-1-05 – jednoduchými skutky realizuje 
tvořivost v mezilidských vztazích, především 

Jazykové prostředky a funkce 
- sloveso „být“ 
- přivlastňovací zájmena 
- výslovnost hlásek „th“, „i:“, „i“ 
- intonace vět 
Komunikační situace a typy textů 
- psaní pohledů 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- ceny 
- rodina, osobní údaje, věk 
- oblíbené věci 

český jazyk 
 
hudební výchova 
 
vlastivěda 
 
hudební výchova 
 
výtvarná výchova 
tělesná výchova 
 
 
 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru a 
solidarity 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
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Unit 3 
Žák 
CJ-5-2-03 – nakoupí v běžném obchodě 
- zeptá se na cenu 
CJ-5-2-02 – uvede a zeptá se na detailnější  
osobní údaje 
CJ-5-1-01,02,03 – rozumí jednoduchým  
pokynům a větám, které jsou pronášeny  
pomalu a s pečlivou výslovností 
OV 3 – u jednoduchého obrázku rozliší 
a uvede rozdíly v popisu  
OV 2 – pojmenuje dny v týdnu 
- zeptá se a odpoví na školní rozvrh hodin 
OV 10 – prezentuje svoje znalosti v projektu 
„Můj svět“ 
 

 
 
Reálie 
- psané písmo 
- angličtina ve světě 
Jazykové prostředky a funkce 
- sloveso „mít“ 
 
- ukazovací zájmena „toto“, „tito“, „tyto“ 
- množné číslo podstatných jmen 
- výslovnost širokého a uzavřeného „e“ 
- intonace „ano/ne“ otázek 
Komunikační situace a typy textů 
- dotazy a odpovědi 
- situace v obchodě 

 
 

 

 

 

 

český jazyk 
 
hudební výchova 
 
vlastivěda 
 
hudební výchova 

- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- řešení problémů a rozhodo- 
vací dovednosti 
 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
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Anglický jazyk 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

EV OV 14 – iniciativně vstupuje do vztahů  
s vrstevníky dokáže rozlišit jejich nabídky 
k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně 

Tematické okruhy slovní zásoby 
- domácí zvířata (mazlíčci) 
- dny v týdnu, škola 

 
výtvarná výchova 
 
 
tělesná výchova 

 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru a 
solidarity 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a 
sebeorganizace 
- poznávání lidí 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 

Unit 4 
Žák 
OV 2,3 – rozumí a užívá údaje o čase 
- hodiny a dny 
OV 6 – zeptá se a odpoví na otázku týkající 
se činností ve volném čase 
OV 5 – popíše svůj denní režim 
OV 11 – uvede další osobní údaje 
OV 10 – prezentuje svoje znalosti v projektu  
„Volný čas“ 

Reálie – školy v anglicky mluvících zemích 
 
 
Jazykové prostředky a funkce 
- uvedení času 
- přítomný čas prostý 
- výslovnost otevřeného a uzavřeného „u“ 
- výslovnost zeslabených hlásek 
- intonace „wh“ („k“) otázek 
Komunikační situace a typy textů  
- volný čas 
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Anglický jazyk 6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Tom Hutchinson: 
Project 1, třetí vydáni (U5-U6) 
Project 2, třetí vydání (U1-U2) 
 
Úvod 
Žák 
CJ-9-1-01,02 – rozumí jednoduchým poky- 
nům učitele 
CJ-9-2-01,02– umí pozdravit a představit se 
- zeptá se a odpoví na osobní věci 
- dokáže popsat osobu 
- popíše předměty v učebně 

 
 

 

- přítomný čas prostý (opak.) 
- určitý a neurčitý člen 
- zájmena (přivlastňovací a osobní) 
- have got (otázka, zápor) 
- určování času 

 
 
 
 
září 
český jazyk 
výchova k občanství 
 
 
 
 
dějepis 

 
 

zeměpis 
říjen 
hudební výchova 
listopad 
výtvarná výchova 

 
 

 

Tematické okruhy: 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
-čtení článků a diskuse  
na stránkách „Culture page“ 
na konci každé lekce 
 

 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
- poznávání lidí 
- kreativita 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
 

Unit 5 
Žák dle svých schopností umí 
CJ-9-2-03 – popsat dům, byt, zařízení pokoje 
 
- pospat město 
- seznámí se s typy bydlení v Anglii 
- rozšíří si slovní zásobu z oblasti historie 
(vznik názvů významných míst v Anglii, např. 
Oxford) 
Unit 5 – Revision 
 
 

- předložky místní 
- vazba „there is/there are“ 
- can/can’t 
Komunikační a tematické okruhy 
- dům, byt 
- popis města 
-popis domu a bytu, zařízení pokoje 
Opakování U5 
Projekt  
 

  



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

135 

 

Anglický jazyk 6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 6: 
Žák 
CJ-9-2-01,02,03 – popsat osobu (postava, 
oblečení) 
- zvládne nakupování 
- dokáže sdělit základní údaje o sobě (denní 
program) 
- rozšíří si slovní zásobu z oblasti výtvarné 
výchovy 
Unit 6 – Revision 

- přítomný čas průběhový (kladné, záporné  
věty a otázky) 
- popis osoby (to be, to have got) 
- How much is…? 
Opakování U6 
Projekt - People 
 
 
 
Opakování Project 1 

prosinec 
 
 
leden 

 
 
 
 

 
 

matematika 
fyzika 
únor – březen 
výchova k občanství 

 

 

 

 
Enviromentální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 2 
Unit 1 
Žák 
CJ-9-2-02,03 – představit sebe a své blízké 
- odpovídat na otázky kdy se narodil, jaké je 
datum 
CJ-9-3-02 – seznámí se s typickými svátky  
ve Velké Británii 
- rozšíří si svou slovní zásobu – měření času 

 
 
Přítomný čas prostý 
Opakování názvů měsíců 
Řadové číslovky, psaní a čtení datumu 

Frekvenční příslovce 
Opakování U1 

Projekt – A year in my life 
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Unit 2 
Žák 
CJ-9-2-02 – vyjmenovat názvy zvířat, popsat 
zvířata a péči o zvířata 
Žák si rozšíří slovní zásobu z oblasti zoologie 
CJ-9-4-02 – popsat zvíře 
CJ-9-1-01,02 – rozumí jednoduchému  
čtenému textu 
 
 

Přitomný průběhový čas 
Předmětná zájmena 
Must 
 
Opakování U2 
Projekt – Animal, my pet 
- přídavná jména (opozita) 
- zájmena v předmětu 
 

duben – květen 
přirodopis 
 
 
 
červen 
 

 

- problémy život.  prostředí 

Anglický jazyk 6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-9-2-01 – dokáže odpovídat na otázky  
k textu 
Projekt „My favourite animal“ 

- this, that, these, those 
- some/any 

 
 
 

 
přírodopis 
výtvarná výchova 
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Anglický jazyk 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Tom Hutchinson: 
Project 2 (třetí vydání) U3-U6 
Unit 3 
Žák 
CJ-9-3-02 – rozumí obsahu zřetelně  
vyslovovaného textu 
CJ-9-4-02 – dokáže napsat jednoduché  
blahopřání k narozeninám 
CJ-9-2-03 – reprodukuje příběh 
CJ-9-4-02 – Projekt Life in the past 

 
 

 

minulý čas slovesa to be 
minulý čas pravidelných a nepravidelných  
sloves 
Tematické okruhy 
- zdraví, u zubaře 
- zdravotní péče ve Velké Británii 

 
 
 
 
září 
dějepis 
říjen 
 
 
 
listopad 
prosinec 
leden 
 

 

 

únor 
březen 
zeměpis 
duben 
 

 
 
 
Tematické okruhy: 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
 
-čtení článků a diskuse na 
 stránkách „Culture page“ na 
konci každé lekce v Projectu 2 
 
Práce s časopisem Hello  

 

 

 

 
Mediální výchova 
- vliv médií ve společnosti 

Unit 4 
Žák si dokáže 
CJ-9-2-01 – objednat jídlo v restauraci 
CJ-9-4-02 – vytvořit nákupní seznam 
- říct, která jídla a nápoje má rád/nerad 
Projekt Food in my country 

 
 
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 
členy, some, any, How much, How many 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- v restauraci, jídlo a pití 
- kuchařské recepty 

Unit 5 
Žák umí 
CJ-9-2-03 – popsat stručně mapu Velké 
Británie 
- pojmenuje kontinenty a nejznámější země 
světa 
- porovná místa, věci a osoby 
CJ-9-4-02 – Projekt My country 

 
Komunikační a tematické okruhy 
- popis britských ostrovů 
- zeměpisné názvy 
- rekordy 
- země a kontinenty 
- USA 

- stupňování přídavných jmen 
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Anglický jazyk 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 6 
Žák 
CJ-9-1-01 – rozumí informacím v jednoduch. 
poslechových textech 
CJ-9-2-02 – tvoří jednoduché věty na téma 
zábava a volný čas 
- dokáže si domluvit schůzku s kamarádem 
Project Favourite forms of entertainment 

 
- sloveso have to/has to 
- frekvenční příslovce 
- tvoření příslovcí s koncovkou – ly 
Komunikační a tematické okruhy 
- film a televizní program 
- zábava a aktivity ve volném čase 
- zábava ve Velké Británii 
 

 
 
hudební výchova 
květen 
červen 
literatura 
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Anglický jazyk 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-9-4-02 – Tom Hutchinson: Project 3 
 
Úvod – Unit 1 
Žák 
CJ-9-2-02 – umí představit sebe a své blízké 
CJ-9-3-01 – orientuje se ve slovníku 
a aktivně ho používá 
CJ-9-2-01 – umí se zeptat na minulé události 
CJ-9-2-02 – dokáže mluvit o své rodině 
CJ-9-2-01 – umí zdvořile požádat o službu 

- minulý čas prostý (ago) 
- rodina – rodokmen 
- užití zájmen 
- žádost 
 
- přítomný a prostý průběhový like + …ing 
- budoucí čas – vazba going to 
ustálená vazba s have (have a party…) 
Opakování a upevnění učiva 
Tematické okruhy – sport, volný čas 

březen 
duben 
výchova ke zdraví 
český jazyk 
 
výchova k občasntví 
květen  
červen 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání 
- psychohygiena 
 
Práce s časopisem  
Rainbow and Raindrops 

Unit 2 – A,B 
Žák 
CJ-9-2-03 – umí popsat stručně svůj volný  
čas 
- umí stručně vyjádřit, co se chystá dělat 
CJ-9-3-01 – v textech vyhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na otázky 
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Anglický jazyk 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

CJ-9-4-02 – Tom Hutchinson: Project 3 
 
Úvod – Unit 1 
Žák 
CJ-9-2-02 – umí představit sebe a své blízké 
CJ-9-3-01 – orientuje se ve slovníku 
a aktivně ho používá 
CJ-9-2-01 – umí se zeptat na minulé události 
CJ-9-2-02 – dokáže mluvit o své rodině 
CJ-9-2-01 – umí zdvořile požádat o službu 

- minulý čas prostý (ago) 
- rodina – rodokmen 
- užití zájmen 
- žádost 
 

září 
říjen 
výchova ke zdraví 
český jazyk 
 
 
 
 
 
listopad 
prosinec 
leden 
výchova k občasntví 

 
 
 
 

 
 

 

Osobnostní a sociální 
výchova 
- sebepoznání 
- psychohygiena 
 
Práce s časopisem  
Hello 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 – Revision 1 
Žák 
CJ-9-2-02 – popíše stručně svůj volný čas 
- umí stručně vyjádřit, co se chystá dělat 
CJ-9-3-02 – v textech vyhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na otázky 
CJ-9-2-01 – popíše aktivity svého volného 
času 
CJ-9-4-02 – Projekt Family life in your 
country 

- přítomný a prostý průběhový like + …ing 
- budoucí čas – vazba going to 
ustálená vazba s have (have a party…) 
Opakování a upevnění učiva 
Tematické okruhy – sport, volný čas 
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Unit 3 
Žák 
CJ-9-1-01 – rozumí obsahu jednoduchých 
poslechových textů v učebnici 
CJ-9-3-02 – v textech hledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na otázky 
CJ-9-2-01 – umí odpovědět na dotazy o své 
budoucnosti 

 
 
- opakování gramatiky 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- aktivity volného času 
- školní předměty a technologie 
- průzkum mínění 
- život rodiny ve Velké Británii 

únor 
březen 
výchova ke zdraví 
 

 

duben 

Práce s časopisem Hello 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
 

 

Anglický jazyk 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 4 – Revision 2 
Žák 
CJ-9-1-02 – rozumí jednoduché a zřetelné 
vyslovované promluvě a konverzaci 
CJ-9-2-03 – umí popsat místnost a její  
zařízení 
CJ-9-3-02 – porozumí krátkému detektiv.  
Příběhu 

- budoucí čas (will) 
Fráze – Would you like? 
Tematické okruhy 
- doprava a cestování 
- místa, kde žijeme a kde pracujeme 
- předpovědi, dotazník 
- vlastní budoucnost 
- minulý čas průběhový 
- předložky ve spojení s časovým údajem 
Tematické okruhy – domy a jejich části, věci 
v domě, Kanada 

květen 
červen 
výchova k občaství 
 
 
 
 
zeměpis 
český jazyk 
 

 

Výchova demokratického  
občana 
- občan, společnost, stát 
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Anglický jazyk 9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Tom Hutchinson: Project 3 
 
Unit 5 
Žák 
CJ-9-1-01, CJ-9-3-02 – porozumí čtenému 
a slyšenému textu 
CJ-9-1-02 – odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu textu 
CJ-9-2-01,03 – popíše, jak se dostat na určité 
Místo 

 
 

 

- členy určité a neurčité 
- budoucnost vyjádřená přítomným časem 
průběhovým 
- příslovce směru 
Tematické okruhy 
- Londýn, historie Londýna 

- popis směru cesty 

 
 
 
září 
dějepis 
říjen 
zeměpis 
 

 
 

 

listopad 
prosinec 
leden 

Práce s časopisem Hello 
 
 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity, problémy 
životního prostředí 

 
 

 

 

Mediální výchova 
- vnímání mediálního  
sdělení 
- vliv médii ve společnosti 
 

Unit 6 – Revision 3 
Žák 
CJ-9-2-01 – jednoduchým způsobem se 
domluví v běžných každodenních situacích 
- dokáže si vyžádat jednoduchou informaci 
CJ-9-3-01,02 – na základě porozumění  
krátké anotace určí žánr filmu 
CJ-9-4-02 – Projekt o hlavním městě nebo 
o jiném důležitém městě 
 
 
 
 
 

- předpřítomný čas, otázka a zápor 
- minulé příčestí 
Tematické okruhy  
- komiksový příběh 
- o filmu (filmové žánry) 
- britské a americké filmy 
- New York 
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Anglický jazyk 9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Unit 7 
Žák 
CJ-9-1-01 – rozumí informacím v poslech. 
textech 
CJ-9-2-02 – umí diskutovat na téma školní 
pravidla 
CJ-9-4-03 – rozumí sdělení osobního dopisu 

 
 
- způsobová slovesa (can, must) 
- frázová slovesa 
Tematické okruhy 
- školní pravidla 
- vyprávění podle obrázku 
- dopravní značky, informativní tabule 

- osobní problémové situace 

 
únor 
březen 
výchova ke zdraví 
 
 
 
dopravní výchova 
duben 
matematika 
květen 
český jazyk a literatura 
červen 
dějepis 
 
 
 

 

 
Práce s časopisem Hello 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity, problémy 
životního prostředí 
 
 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občan, společnost a stát 

Unit 8 – Revision 3 
Žák 
CJ-9-3-01 – umí používat čísla (k vyjádření 
míry, délky, váhy…) 
CJ-9-2-01,02,03 – jednoduchým způsobem 
se domluví v běžných každodenních  
situacích  
- vyžádá jednoduchou informaci 

- číslovky do 1.000.000, desetinná čísla 
- předpřítomný čas (ever, never) 
- zájmena, příslovce (everything, everywhere..) 
Tematické okruhy 
- kuriozity 
- plány a sny 
Slavní Angličané (Shakespeare…) 
- představení sebe a svého okolí 
- pozdravy 
- časové údaje, každodenní činnost 
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5.3 Další cizí jazyk 

5.3.1 Německý jazyk 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

      2 2 2 6 

      voliteln

ý 

voliteln

ý 

voliteln

ý 

 

 

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 

Cílem vyučování německého jazyka je základní komunikace pomocí 

jednoduchých vět, zeptat se na nejdůležitější potřeby člověka a v cizím jazyce 

se co nejjednodušeji orientovat. V německém jazyce užíváme metody práce 

podle charakteristiky předmětu. V hodinách německého jazyka využíváme 

slovníky a audiovizuální techniku. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk vychází ze 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Další cizí 

jazyk. Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř složek: Poslech s 

porozuměním, Mluvení, Čtení s porozuměním, Psaní. Ve výuce se však 

vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Německý jazyk se 

vyučuje ve dvouhodinové dotaci pro každý ročník, od 7. po 9. ročník. 

Vyučujeme v jazykových učebnách s využitím audiovizuální techniky a 

učebny PC.  

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 

pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 

způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 

učení a diskutuje o nich.  

 

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 

různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale 

hledá konečné řešení problému.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.  

 Kompetence sociální a personální:  
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Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 

myslí, říkají a dělají.  

Kompetence občanské:  

Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.  

Kompetence pracovní:  

Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.   

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

 

Další cizí jazyk (německý a ruský) se vyučuje od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 0 hodin, 2.stupeň  6 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace na 2. stupni je posílena 

z disponibilní časové dotace o 6 hodin. 

 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Německý jazyk 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

Žák 
DCJ-9-1-01 – rozlišuje zvukovou  
a grafickou podobu slova, čtení slova 
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké  
samohlásky 
DCJ-9-1-02 – porovnává významy slov, 
zvláště slova opačného významu  
a slova významem souřadná,  
nadřazená a podřazená, vyhledá v  
textu slova příbuzná 
DCJ-9-1-02 – pochopí obsah a smysl 
jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovo- 
vané konverzace dvou osob  
s dostatkem času pro porozumění 
DCJ-9-3-03 – porovnává a třídí slova 
podle zobecněného významu děj, věc,  
okolnost, vlastnost 
- rozšiřuje slovní druhy v základním  
tvaru 
DCJ-9-3-02 – vyslovuje a čte foneticky 
správně v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby 
DCJ-9-1-01 – rozumí jednoduchým  
pokynům a větám, adekvátně na ně 
reaguje 

 
Wer ist das? – Aussprache, výslovnost, 
pozdravy, oslovení, poděkování 
Das ABC, wir buchstabieren, tázací  
zájmena 
Was macht Uli? – 3. osoba č. jedn. 
jednoduchý zápor, přídavná jména na  
konci věty 
člen neurčitý a určitý – jejich užití 
 
Wo wohnt Uli? – pořadí slov ve větě 
oznamovací a tázací 
Ein Bild – jednoduchý popis obrázku 
Warum? – tázací zájmena 
odpovědi na jednoduché otázky 
Was zeichnet Andreas? – 4. pád podst. jm. 
čtení s porozuměním 
základní číslovky 1-20 
 
Mathematik, wir rechnen 
Wie spät ist es? 
slova s opačným významem 
Die Schule – časování pravidelných sloves 
porozumění konverzace více osob 
rozkazovací způsob 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk – slovosled 
věty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matematika – sčítání 
 
 
český jazyk – antonyma 
 
 

 
září 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 

 

 

únor 
 

 

březen 

Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj, komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- multikulturalita 
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Německý jazyk 7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

DCJ-9-2-01,02,03 – užívá v mluveném 
projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 
DCJ-9-1-02 – používá abecední slovník 
učebnice a slovník 

tvoření jednoduchých otázek 
Die Deutschstunde 
Meine Familie 
Unsere Wohnung und mein Zimmer –  
popis bytu a pokoje 
Wie ist dat Wetter? – rozvíjení řečových 
dovedností na téma počasí 
Der Brief – základní pravidla psaní dopisu 
přivlastňovací zájmena mein, dein, sein 
Ein Jahr, vier Jahreszeiten 
Stundenplan - hovor 

český jazyk – rozkazovací 
způsob 
 
výchova ke zdraví  
- rodina 
 
zeměpis – počasí  
český jazyk – sloh (dopis) 
 
 
 

 
 
duben 
 
 
květen 
červen 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
Jsme Evropané: evr. Jazykové 
a kulturní okruhy 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj: rozvoj 
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Německý jazyk 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

Žák 
DCJ-9-3-03 – čte nahlas plynule a  
foneticky správně jednoduché texty 
obsahující známou slovní zásobu 
DCJ-9-2-01,02 – vyhledá v jednoduch. 
textu potřebnou informaci a vytvoří 
odpověď na otázku 
DCJ-9-3-01,02,03 – rozumí známým 
slovům a jednoduchým větám se  
vztahem k osvojovaným tématům 
- rozumí obsahu a smyslu jednoduch. 
autentických materiálů (časopisy, 
obrazové a poslechové materiály) 
a využívá je při své práci 
DCJ-9-4-02,03 – sestaví gramaticky 
a formálně správně jednoduché  
písemné sdělení, krátký text a odpověď 
na sdělení 
 

DCJ-9-2-02, DCJ-9-4-03 – reprodukuje 
ústně i písemně obsah přiměřeně  
obtížného textu a jednoduché  
konverzace 
 

 
Wochenplan – hovor 
přivlastňovací zájmena v množném čísle 
Unsere Frühstück, časování slovesa essen, 
rozšíření slovní zásoby na téma Essen 
Meine Hobbys – hovor 
3. pád osobních zájmen 
přímý a nepřímý pořádek slov v německé 
větě 
způsobová slovesa – können, müssen,  
wollen, dürfen 
časování nepravidelných sloves v přít. Čase 
Wir schreiben einen Brief nach  
Deutschland 
Im Wald 
skládání slov 
vyjadřování přání vazbou „ich möchte“ 
rámcová větná konstrukce 
1. a 4. pád podstatných jmen 
Was möchtest dua m Wochenende  
machen? – hovor 
rozkazovací způsob 
4. pád osobních zájmen 
 

 
český jazyk - zájmena 
 
výchova ke zdraví – 
zdravá výživa 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk – rozkazovací 
způsob 

 
 

září 
 
říjen 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
 
únor 
 
 

březen 
 

Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá, 
jsme Evropané 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
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Německý jazyk 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

DCJ-9-2-01 – vyžádá jednoduchou  
informaci 
 

Telefongespräch – rozhovor 
časování slabých sloves 
pořádek slov ve větě 
tvoření množ. čísla podst. jmen 
základní číslovky 21-100 
látková podstatná jména 
osobní zájmena ve 3. a 4. pádu 
předložky se 3. pádem 

 
 

 

 
matematika - sčítání 
 

 
duben 
 
květen 
 
červen 
 

Multikulturní výchova 
- multikulturalita 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj, komunikace 
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Německý jazyk 9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

DCJ-9-2-02 – dokáže si vyhledat  
význam slova ve slovníku 
DCJ-9-3-02 – rozumí jednoduchému 
textu na dané téma 
- cizí slova dokáže odhadnout  
z kontextu 
DCJ-9-2-02 – dokáže se omluvit,  
reaguje na pokyny v cizím jazyce 
- dokáže se orientovat v základních 
kvantitativních vztazích, má přehled  
o státech, ve kterých se hovoří 
německy 
- dokáže pracovat v týmu 
- má vlastní úsudek a dokáže posoudit 
vlastní výkon 
- rozvíjí své pozitivní city k lidem,  
prostředí i přírodě 
DCJ-9-2-02 – jednoduchým způsobem 
se domluví v běžných každodenních 
situacích – využívá knihovnu, internet 
DCJ-9-2-03 – dokáže posoudit vlastní 
výkon a ohodnotit jej, stejně jako  
posoudit výkon svého spolužáka 
 

Wie ist das Wetter? – popis 
Winterferien im Gebirge 
předložky se 3. a 4. pádem 
přídavná jména po členu určitém a neurč. 
Was machen wir in diesen Jahr? – hovor 
 
předložky se 4. pádem 
záporné zájmeno „kein“ 
Im Klub: Mein Hobby – hovor 
slovesa s odlučitelnými předponami 
Mein Tagesprogramm – hovor 
časování silných sloves (fahren, fallen,  
fangen, helfen, geben, nehmen..) v přít. č. 
rozkazovací způsob silných sloves 
préteritum sloves „sein“, „haben“ 
Ich war krank – využití préterita 
 
perfektum pravidelných sloves 
příčestí minulé sloves s neodlučitelnou 
předponou 
Perfektum nepravidelných sloves – způsob  
tvoření 
Ein Ausflug – hovor 
In Berlin zu Besuch 

zeměpis – počasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví – 
denní 
program 
 
 
 
 
výchova ke zdraví –  

zdravý životní styl 
 

 

 
zeměpis - Německo 

září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
únor 
 
březen 
duben 
květen 
 

červen 

 
Multikulturní výchova 
- multikulturalita 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj, komunikace 
 
 
 
 
 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení  
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj 
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5.3.2 Ruský jazyk 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

      2 2 2 6 

      voliteln

ý 

voliteln

ý 

voliteln

ý 

 

 

Název předmětu Ruský jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 

Cílem vyučování ruského jazyka je základní komunikace pomocí 

jednoduchých vět, zeptat se na nejdůležitější potřeby člověka a v cizím jazyce 

se co nejjednodušeji orientovat. V ruském jazyce užíváme metody práce podle 

charakteristiky předmětu. V hodinách využíváme slovníky a audiovizuální 

techniku.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský jazyk vychází ze vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do čtyř složek: Poslech s porozuměním, 

Mluvení, Čtení s porozuměním, Psaní. Ve výuce se však vzdělávací obsah 

jednotlivých složek vzájemně prolíná. Ruský jazyk se vyučuje ve 

dvouhodinové dotaci pro každý ročník, od 7. po 9. ročník. Vyučujeme v 

jazykové učebně. 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 

pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 

způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 

učení a diskutuje o nich.  

 

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování 

různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale 

hledá konečné řešení problému.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.  

 Kompetence sociální a personální:  

Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 

myslí, říkají a dělají.  
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Kompetence občanské:  

Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí.  

Kompetence pracovní:  

Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.   

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

 

Další cizí jazyk (německý a ruský) se vyučuje od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 0 hodin, 2.stupeň  6 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace na 2. stupni je posílena 

z disponibilní časové dotace o 6 hodin. 

 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Ruský jazyk 7. ročník 

dílčí výstupy učivo – obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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Žák 
DCJ-9-1-01 – rozumí jednoduchým  
pokynům a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou  
výslovností a reaguje na ně 
DCJ-9-1-02 – rozumí slovům a  
jednoduchým větám, které jsou  
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 
se osvojovaných témat, zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu 
 
DCJ-9-2-01 – zapojí se do 
jednoduchých 
rozhovorů 
DCJ-9-3-01 – rozumí jednoduchým  
informačním nápisům a orientačním 
pokynům 
- naučí se vyslovovat měkké a tvrdé 
souhlásky 
DCJ-9-3-03 – rozumí základním  
informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních 
témat 
DCJ-9-2-02 – sdělí jednoduchým  
způsobem základní informace týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky  
pokládá 
 
 

Zvuková a grafická podoba jazyka, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou 
a grafickou podobou slov 
Slovní zásoba a její užívání v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 
Познакомьтесь! Představování, dotazy a 
odpovědi, jak se kdo jmenuje. Základní 
poučení o přízvuku, intonace vět oznam. 
 a tázacích. Počítání do deseti. Oslovování, 
отчествою 
Pozdravy při setkání a při loučení. 
Seznamování, představování. Rozlišování 
přízvučných a nepřízvučných slabik.  
Intonace tázacích a oznamovacích vět. 
Intonace vět. 
Azbuka – malá a velká písmena. Pořadí písmen 
azbuky. Psaní „не“ u sloves. Číslovky 11-20 
Вы говорите по-русски? 
Spojení 2,3,4 часа. I. A II. Časování 
Upozornění na pohyblivý přízvuk. 
Dotazy a odpovědi odkud kdo je, kde kdo 
bydlí, kolik je komu let, který jazyk kdo zná. 
Pozvání na návštěvu. Poděkování. Omluva 
У Димы в гостях. Telefonování. Vyjádření 
údivu a radosti. Odstraňování jazykových 
nedorozumění. Souhrnné opakování azbuky 
Číslovky 30-100, osobní zájmena. Časování 
sloves „быть, забыть“ 

výchova ke zdraví 
 

 

 

český jazyk a literatura 

září 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
leden 
 
únor 
 
 
březen 
 

 

duben 

 
 
 

 

 

Výchova k myšlení v evrop. 

a globálních souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá. 

Jsme Evropané 

Ruský jazyk 7. ročník 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

160 

 

dílčí výstupy učivo – obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

DCJ-9-3-02 – rozumí slovům a  
jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům 
DCJ-9-1-02 – rozumí krátkému 
jednoduchému textu, zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu a  
vyhledává v něm požadovanou infor- 
maci 
DCJ-9-1-02 – rozumí obsahu jedno-
duchých textů a obsahu autentických 
materiálů s využitím vizuální opory, 
v textech vyhledá známé výrazy, fráze 
a odpovědi na otázky 
DCJ-9-4-02 – napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, školy,  
volného času a dalších osvojovaných 
témat 
DCJ-9-4-03 – stručně reaguje na jedno- 
duché písemné sdělení 
 

Наша семья, Rozvíjení řečových dovedností o  
rodině. Podstatná jména po číslovkách dvě,  
tři, čtyři. 
Záporné věty typu: У меня нет… 
Папа – врач, папа работает врачом 
Časování dalších sloves v čase přítomném 
Яблоко от яблони недалеко падает. 
Přivlastňovací zájmena v 1. p. mn. č. 
Rozšiřující texty. Celkové opakování učiva 

výchova ke zdraví 
 

 

 

český jazyk a literatura 

květen 
 
 
 
 
červen 
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Ruský jazyk 8. ročník 

dílčí výstupy učivo – obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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Žák 
DCJ-9-1-01 – rozumí jednoduchým  
pokynům a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou  
výslovností a reaguje na ně 
DCJ-9-1-02 – rozumí slovům a  
jednoduchým větám, které jsou  
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 
se osvojovaných témat, zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu 
 
DCJ-9-2-01 – zapojí se do 
jednoduchých 
rozhovorů 
DCJ-9-3-01 – rozumí jednoduchým  
informačním nápisům a orientačním 
pokynům 
- naučí se vyslovovat měkké a tvrdé 
souhlásky 
DCJ-9-3-03 – rozumí základním  
informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních 
témat 
DCJ-9-2-02 – sdělí jednoduchým  
způsobem základní informace týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky  
pokládá 
 
 

Zvuková a grafická podoba jazyka, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou 
a grafickou podobou slov 
Slovní zásoba a její užívání v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 
Познакомьтесь! Představování, dotazy a 
odpovědi, jak se kdo jmenuje. Základní 
poučení o přízvuku, intonace vět oznam. 
 a tázacích. Počítání do deseti. Oslovování, 
отчествою 
Pozdravy při setkání a při loučení. 
Seznamování, představování. Rozlišování 
přízvučných a nepřízvučných slabik.  
Intonace tázacích a oznamovacích vět. 
Intonace vět. 
Azbuka – malá a velká písmena. Pořadí písmen 
azbuky. Psaní „не“ u sloves. Číslovky 11-20 
Вы говорите по-русски? 
Spojení 2,3,4 часа. I. A II. Časování 
Upozornění na pohyblivý přízvuk. 
Dotazy a odpovědi odkud kdo je, kde kdo 
bydlí, kolik je komu let, který jazyk kdo zná. 
Pozvání na návštěvu. Poděkování. Omluva 
У Димы в гостях. Telefonování. Vyjádření 
údivu a radosti. Odstraňování jazykových 
nedorozumění. Souhrnné opakování azbuky 
Číslovky 30-100, osobní zájmena. Časování 
sloves „быть, забыть“ 

výchova ke zdraví 
 

 

 

český jazyk a literatura 

září 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
leden 
 
únor 
 
 
březen 
 

 

duben 

 
 
 

 

 

Výchova k myšlení v evrop. 

a globálních souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá. 

Jsme Evropané 

Ruský jazyk 8. ročník 
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dílčí výstupy učivo – obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

DCJ-9-3-02 – rozumí slovům a  
jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům 
DCJ-9-1-02 – rozumí krátkému 
jednoduchému textu, zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu a  
vyhledává v něm požadovanou infor- 
maci 
DCJ-9-1-02 – rozumí obsahu jedno-
duchých textů a obsahu autentických 
materiálů s využitím vizuální opory, 
v textech vyhledá známé výrazy, fráze 
a odpovědi na otázky 
DCJ-9-4-02 – napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, školy,  
volného času a dalších osvojovaných 
témat 
DCJ-9-4-03 – stručně reaguje na jedno- 
duché písemné sdělení 
 

Наша семья, Rozvíjení řečových dovedností o  
rodině. Podstatná jména po číslovkách dvě,  
tři, čtyři. 
Záporné věty typu: У меня нет… 
Папа – врач, папа работает врачом 
Časování dalších sloves v čase přítomném 
Яблоко от яблони недалеко падает. 
Přivlastňovací zájmena v 1. p. mn. č. 
Rozšiřující texty. Celkové opakování učiva 

výchova ke zdraví 
 

 

 

český jazyk a literatura 

květen 
 
 
 
 
červen 
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Ruský jazyk 9. ročník 

dílčí výstupy učivo – obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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Žák 
DCJ-9-1-01 – rozumí jednoduchým  
pokynům a otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou  
výslovností a reaguje na ně 
DCJ-9-1-02 – rozumí slovům a  
jednoduchým větám, které jsou  
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 
se osvojovaných témat, zejména pokud 
má k dispozici vizuální oporu 
DCJ-9-2-01 – zapojí se do 
jednoduchých 
rozhovorů 
DCJ-9-3-01 – rozumí jednoduchým  
informačním nápisům a orientačním 
pokynům 
- naučí se vyslovovat měkké a tvrdé 
souhlásky 
DCJ-9-3-03 – rozumí základním  
informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních 
témat 
DCJ-9-2-02 – sdělí jednoduchým  
způsobem základní informace týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky  
pokládá 
 
 

На перемене. Зузана хочет записаться на 
курсы русского языка. 
Не забывайте вещи дома. Sloveso „быть“ 
v minulém čase. Dotazy a odpovědi při zápisu 
do jazykového kurzu. Orientace ve školní  
budově.  
Dotazy a odpovědi o studiu, o předmětech, 
známkách, o rozvrhu hodin 
Pravopis slabik ги, ки, хи. Minulý čas. 
Skloňování zájmen кто, что. 
Skloňování podstatných jmen. 
Rozšiřující texty A. S. Puškin 
Сугодня мы будем ходить по магазинам. 
Dopravní prostředky. V metru, na ulici  
- dotazy a odpovědi týkající se orientace a  
používání dopravních prostředků. Dotazy a 
odpovědi při nakupování.  
Pohyblivý přízvuk dalších sloves. Pravopis . ы 
v koncovkách po – ц-. 
Časování dalších sloves. Věty typu: „Как  
попасть, пройти,б проехать?“ Что купить? 
Кому позвонить? 
Podstatní jména neživotná a životná v 1., 2. 
a 4. pádu mn. č. 
Pohyblivé –o-/-e- u podstatných jmen 
Поедем в Санкт-Петербург. 
Дорогая Таня! Приезжайте в Прагу!  

výchova ke zdraví 
 

 

český jazyk a literatura 

 

 

 

 

 

matematika 

výchova k občantství 

září 
 
 
 
říjen 
 
 
listopad 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
 
únor 
 
 
březen 
 

 

duben 

 
 
 

 

 

Výchova k myšlení v evrop. 

a globálních souvislostech 

- Evropa a svět nás zajímá. 

Jsme Evropané 
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Ruský jazyk 9. ročník 

dílčí výstupy učivo – obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

DCJ-9-3-02 – rozumí slovům a  
jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům, rozumí krátkému 
jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu a vyhledá 
v něm požadovanou informaci 
DCJ-9-1-02 – rozumí obsahu jedno- 
duchých textů a obsahu autentických 
materiálů s využitím vizuální opory v  
textech 
DCJ-9-4-02 – vyhledá známé výrazy, 
fráze a odpovědi na otázky 
DCJ-9-4-02 – napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, školy,  
volného času a dalších osvojovaných 
témat 
DCJ-9-4-03 – stručně reaguje na jedno- 
duché písemné sdělení 
 

Vyjádření možnosti, nemožnosti a zákazu. 
Vyjádření příčiny. Vyjádření lítosti a radosti. 
Vyjádření srovnání (больше, чем). Vyjádření 
dojmů z prohlídky města. Vyprávění o paměti- 
hodnostech města. Dotazy a odpovědi o  
cestování. 
Intonace souvětí. Vazby s předložkami после 
a по. Skloňování podst. jmen rodu středního. 
Nesklonná podstatná jména. Množné číslo 
všech probraných typů podst. jmen v množ. 
čísle. Věty se spojkou „потому что“. 
Věty se slovy „можно, нельзя“ 
Doplňující texty 

 květen 

 

 

 

 

 

červen 
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5.4 Matematika 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

5 5 5 5 5 5 5 4 5 44 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu 

Výuku zakládáme především na aktivních činnostech, které jsou typické pro 

práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. 

Žáky postupně vedeme k osvojení pojmů, algoritmů, terminologií, symboliky 

a způsobům jejich užití. Nedílnou součástí jsou také nestandardní aplikační 

úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na 

znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit 

logické myšlení.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace realizujeme v předmětu 

Matematika, který vyučujeme na prvním i druhém stupni. Vzdělávací obsah 

rozdělujeme na 4 tematické okruhy: Čísla a početní operace (Číslo a 

proměnná), Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Matematiku vyučujeme na 1. stupni 

v kmenových třídách. Na 2. stupni jsou žáci rozděleni do méně početných 

skupin, pro efektivnější práci s individualitami žáků a možností efektivnější 

spolupráce s nadanými žáky. 

Integrace předmětů ● Matematika a její aplikace 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 

společenské a kulturní jev.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy. Ověřuje prakticky 

správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.  

 Kompetence sociální a personální:  
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Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.  

Kompetence občanské:  

Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 

je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.  

Kompetence pracovní:  

Žák se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko 

podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.  

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Matematika se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 25 hodin, 2. stupeň 19 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 5 hodin a na 2. stupni o 4 
hodiny. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Matematika 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-3-1-01 – rozliší a zapíše čísla do 20 
- používá čísla k vyjádření počtu a pořadí 
M-3-1-02 – porovnává čísla na základě  
množství nebo pořadí 
- pracuje se znaménky nerovnosti 
M-3-1-03,04 – provádí pamětné sčítání  
odčítání 
- počítá na číselné ose 
M-3-1-05 – řeší jednoduché slovní úlohy 
řešené jednou početní operací 
 
SFG – odhadne a zkontroluje cenu nákupu 
a vrácení peněz 
- používá peníze v běžných situacích 
 
M-3-3-01 – pozná a pojmenuje geometrické 
útvary 
(kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) 
- seznámí se s názvy těles 
M-3-3-02 – orientuje se v prostoru 
- rozezná větší, menší, stejný 
- užívá a rozlišuje pojem „přímá čára, křivá 
čára“ 
M-3-3-03 – znázorní přímou čáru  
SFG – ukáže na příkladu, proč není možné 
realizovat všechny chtěné výdaje 
 
 

numerace do 20 
- počítání předmětů 
- číselná osa, počítání na číselné ose 
- porovnávání, znaky nerovnosti 
 
početní výkony 
- početní operace 
- komutativnost sčítání 
- znaky +,-,= 
 
 
- způsoby placení 
 
- hotovostní a bezhotovostní forma peněz 
 
geometrie 
- poznávání geometrických tvarů 
- počítání geometrických tvarů 
- orientace v prostoru (vpravo, vzadu,..) 
 
- pojmy – menší, větší, stejný 
 
 
- přímá čára 

prvouka 
 
český jazyk 
 
dramatická výchova 
 
 
 

 
 
Tv – výchova ke zdraví 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
pracovní činnosti 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznávání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
Enviromentální výchova 

 - ekosystémy 

- lidské aktivity, problémy 

životního prostředí 

- vztah člověka a prostředí 

Mediální výchova 

- stavba mediálních sdělení 
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Matematika 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Finanční gramotnost 
- pozná české mince a bankovky 
- uvede příklad využití platební karty 
- odhadne cenu základních potravin a  
 celkovou cenu nákupu 

 
Sčítání a odčítání do 20 
Řešení slovních úloh 
Matematické situace z praktického života 

 
prvouka 
 
český jazyk 
 
výtvarná výchova 
dramatická výchova 
pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

172 
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Matematika 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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M-3-1-04 – sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s 
přechodem přes desítku 
 
M-3-1-05 – řeší jednoduché slovní úlohy 
 
M-3-1-01 – počítá prvky v daném souboru 
- vytváří konkrétní soubory (na počítadle, 
ve čtvercové síti, penězi apod) 
SFG – způsoby placení 
- hotovostní a bezhotovostní forma peněz 
 
M-3-1-03 – čte a zapisuje porovnávání 
přirozených čísel 
- zobrazí čísla na číselné ose 
 
M-3-1-05 – řeší a tvoří slovní úlohy na  
porovnávání čísel 
 
M-3-1-04 – sčítá a odčítá v oboru do 100 
bez přechodu a s přechodem přes desítku 
 
M-3-1-05 – používá sčítání a odčítání při  
řešení praktických úloh  
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a 
odčítání 
- řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n více 
(méně) 
- znázorní příklady na číselné ose 
 

Opakování učiva z 1. ročníku 
- početní operace do 20 
 
- slovní úlohy 
 
Numerace čísel v oboru 0 až 100 
- počítání po desítkách, po jedné 
- čtení a zápis čísel do 100 
- porovnávání čísel, znaky nerovnosti 
- používá peníze v běžných situacích, odhadne 
a zkontroluje cenu nákupu 
- číselná osa 
 
 
 
- slovní úlohy na porovnávání čísel 
 
 
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 
- sčítání a odčítání desítek 
 
- sčítání a odčítání dvojciferného a jednocif. 
čísla 
- porovnávání čísla rozdílem 
- zápis a řešení slovní úlohy 
 
- číselná osa 

 
český jazyk 
 
 
 
prvouka 
 
 
 
český jazyk, prvouka 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
dramatická výchova 
 
Tv – výchova ke zdraví 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
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Matematika 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-3-1-04 – násobí a dělí v oboru násobilky 
 
M-3-1-03 – znázorní násobky na číselné ose 
 
M-3-1-05 – řeší a tvoří slovní úlohy na  
násobení a dělení 
- řeší slovní úlohy vedoucí ke dvěma  
početním úkonům (např. sčítání, násobení) 
- řeší slovní úlohy na vztahy n-krát více  
(méně) 
 
 
M-3-2-01 – pozná časové jednotky – hodina,  
minuta, sekunda 
- čte časové údaje na různých typech hodin 
 

Násobení a dělení v oboru násobilek do 100 
- násobek, násobení jako opakované sčítání 
- činitel, záměna činitelů 
 
- názorné násobení a dělení na souborech 
různých předmětů 
- řady násobků daného čísla 
- dělení v oboru násobilek vztahy mezi násobe- 
ním a dělením 
- zápis a řešení slovních úloh 
- práce s početními tabulkami 
 
Orientace v čase 
- kalendář, dny, hodiny 
- čtení údajů na hodinách 
- sledování jedn. Závislosti v čase 

výtvarná výchova 
český jazyk 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
prvouka – orientace  
v čase 
 
 
 

český jazyk 

prvouka 

 

výtvarná výchova 

 

pracovní činnosti 

Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
Mediální výchova 
- vnímání autora mediálních 
sdělení 
- fungování a vlil médií ve  
společnosti 

Finanční gramotnost 
- pozná české mince a bankovky 
- uvede příklad využití platební karty 
- odhadne cenu základních potravin a  
 celkovou cenu nákupu 
 

 
Sčítání a odčítání do 100 
Násobení a dělení 
Řešení slovních úloh 
Matematické situace z praktického života 
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Matematika 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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M-3-1-02 – čte, zapisuje a porovnává  
přirozená čísla do 100 
M-3-1-04 – provádí pamětné číselné  
operace do 100 
 
 
- násobí a dělí v oboru násobilky 
 
- sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti 
- násobí a dělí v oboru násobilky 
M-3-2-03 – doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnost čísel 
SFG – hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení 
- písemně sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez 
přechodu i s přechodem přes desítku 
 
- zaokrouhluje dvojciferná čísla 
 
M-3-2-01 – orientuje se v čase, provádí  
jednoduché převody jednotek času 
M-3-1-02 – čte a zapisuje trojciferná čísla 
 
M-3-1-03 – zobrazuje je na číselné ose 
 
- využívá porovnávání čísel 
- pamětně sčítá a odčítá do 1000 
 

- rozšířené opakování 
- přirozená čísla, čtení, zápis a zobrazení na  
číselné ose 
- pojmenování čísel jednotlivých početních  
operací 
- zápis a řešení slovní úlohy 
- násobení a dělení v oboru malé násobilky 
 
- práce s papírovými penězi 
- porovnávání nákupů a prodejů 
- práce s početními tabulkami 
 
- písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel 
 
- odhady výsledků, kontrola písemného výpočtu 
- odhady množství 
 
- určování čísel o x větších – menších 
 
- kalendář, dny, hodiny 
 
- modelování čísla v peněžní soustavě 
 
- znázornění trojciferných čísel na číselné ose 
s vyznačenými stovkami a desítkami 
- počítání po stovkách, desítkách, jednotkách 
Početní operace do 1000 
 
 

 
 

  
 

Matematika 3. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-3-1-04 – zaokrouhluje trojciferná čísla,  
odhady výsledků 
M-3-2-02 – provádí početní operace s jedno- 
tkami délky, hmotnosti, objemu 
 
- písemně sčítá trojciferná čísla nejprve bez 
přechodu základu, dále s jedním a dvěma 
přechody 
- odhaduje výsledky pomocí zaokrouhlování 
na stovky 
 
- písemně odčítá trojciferná čísla nejprve 
bez 
přechodu základu, dále s jedním a dvěma 
přechody 
- odhaduje výsledky pomocí zaokrouhlování 
na stovky 
M-3-1-05 – pamětně sčítá a odčítá do 1000 
při řešení slovních úloh 
- provádí početní výkony se závorkami 
- využívá vlastností početních operací 
 
M-3-1-04 – určuje na číselných řadách čísla, 
která jsou násobky těchto čísel 
- rozumí pojmu nejblíže menší násobek 
- rozumí pojmům: dělenec, dělitel neúplný 
podíl, zbytek 
- násobí jedno a dvojciferné číslo deseti 
- dělí násobky deseti jednociferných číslem 

- početní výkony s jednotkami mm, cm, dm, m,  
km, g, kg, t, ml, l, hl 
- převádění jednotek 
. zápis čísel početních operací 
 
- odhady výsledků  
zkoušky správnosti provedené záměnou  
sčítanců 
- početní hry s papírovými penězi 
 
 
- zápis čísel početních operací 
- odhady výsledků 
- zkoušky správnosti obrácením výkonu 
 
 
Početní operace do 1000 
- zápis a řešení slovních úloh 
- procvičování výpočtů se závorkami 
- opakování jednotek délek, objemu a hmotnosti 
 
Násobek čísla a dělitelnost 
procvičování pamětného dělení se zbytkem 
na řadě příkladů a slovních úloh 
- odhad výsledku zaokrouhlování 
Násobení mimo obor násobilek na příkladech 
a slovních úlohách 
- práce s tabulkami, číselnou osou při postupu 
po násobcích. 
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Matematika 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
- písemně násobí dvojciferné a trojciferné 
číslo jednociferným činitelem 
 
- pamětně dělí mimo obor násobilek dvojcif. 
a trojciferné číslo číslem jednociferným 
 
M-3-2-02 – převádí jednotky času 

- písemně násobí dvoj a trojciferné číslo jedno- 
ciferným činitelem 
Dělení násobků deseti jednociferným dělitelem 
zpaměti 
- rozklad dělence na další desetinásobky dělitele 
 
 
- převod jednotek času – hodin na minuty,  
minuty na sekundy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prvouka 
 
český jazyk 
 
dramatická výchova 
pracovní činnost 
výtvarná výchova 

 

Finanční gramotnost 
- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při  
placení 
- vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je 
banka správce peněz 
 

 
Sčítání a odčítání do 100 
Násobení a dělení 
Řešení slovních úloh 
Matematické situace z praktického života 
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M-5-1-02 – čte, počítá, zapisuje, porovnává 
přirozená čísla do 1000 
- provádí zpaměti jednoduché početní ope- 
race 
M-5-1-04 – řeší a tvoří slovní úlohy vycháze- 
jící z praktického života 
SFG 1 - hotovostní a bezhotovostní forma  
peněz 
M-5-2-02 – doplňuje tabulky, schémata,  
posloupnosti čísel 
- orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 
M-5-1-02 – provádí písemné početní  
operace do 1000 
- využívá logického myšlení při řešení slov- 
ních úloh 
SFG 2 – způsoby placení 
M-5-1-02 – čte, zapisuje, porovnává  
přirozená čísla do 10 000 
- umí zobrazit na číselné ose 
- provádí zpaměti početní operace do 10 
000 
M-5-1-02 – provádí písemné početní  
operace přirozených čísel do 10 000 
M-5-1-03 – provádí kontrolu výpočtů 
- využívá logického myšlení při řešení slov. 
úloh, využívá shodné znaky, objevuje různé 
varianty řešení 
SFG 3 – banka jako správce peněz 

Přirozená čísla do 1000 
 
 
 
Práce s diagramy, tabulkami 
Používá peníze v běžných situacích 
 
 
 
Jednotky času 
 
Písemné násobení 
 
Písemné dělení jednociferným dělitelem 
 
 
Čísla do 10 tisíc 
Porovnávání čísel 
Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 
peníze 
Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti 
Zaokrouhlování čísel 
Písemné sčítání a odčítání 
Písemné násobení a dělení 
 
 
 

český jazyk 
 
 
 
přírodověda 
 
 
 
vlastivěda 
 
 
 
 
 
 
 
Tv – výchova ke zdraví 
 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 
 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost, stát 
 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v Evrop. 

a globálních souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět 

Multikulturní výchova 

- kulturní diference 

- lidské vztahy 
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M-5-1-02 – čte, zapisuje, porovnává přiroz. 
čísla větší než 10 000 
- orientuje se na číselné ose 
M-5-1-03 – zaokrouhluje, využívá vlastní 
zkušenosti 
SFG 6 – úspory 
SFG 7 – půjčky 
M-5-1-06 – čte údaje z diagramů, grafů,  
orientuje se v nich 
SFG 4 – rozpočet, příjmy a výdaje domá- 
cnosti 
 
M-5-1-02 – provádí pamětné i písemné 
početní operace 
M-5-1-04 – řeší slov. úlohy, při nich využívá 
matematické postupy 
- tvoří slovní úlohy vycházející z praktického 
života 
M-5-1-03 – provádí odhad a kontrolu  
výsledků 
M-5-1-01 – využívá komutativnost a asoci- 
ativnost při sčítání a násobení 
- provádí písemné algoritmy při násobení 
dvojciferným činitelem 
M-5-2-01 – vyhledává a třídí data 
M-5-2-02 – sestavuje jednoduché tabulky, 
grafy 
- orientuje se v jednotkách délky, provádí  
převody 

Čísla větší než 10 000 
Porovnávání čísel 
Zaokrouhlování čísel 
Grafy, diagramy 
 
Vysvětlí, proč spořit 
Vysvětlí, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 
 
 
Na příkladu ukáže, proč není možné realizovat 
všechny chtěné výdaje 
 
Sčítání a odčítání zpaměti 
Písemné sčítání a odčítání 
Pamětné násobení a dělení 
 
 
 
Písemné násobení dvojciferným činitelem 
 
Tabulky, grafy, diagramy 
 
 
 
Jednotky délky 
 
 

Jednotky objemu a času 

český jazyk 
 
 
 
přírodověda 
 
 
 
vlastivěda 
 
 
 
 
 
 
 
Tv – výchova ke zdraví 
 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 
 

Enviromentální výchova 
- lidské aktivity 
- problémy životního prostř. 
 
 
 
 
 
 
Mediální výchova 
 - kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 

Matematika 4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

- převádí jednotky času, seznámí se s jedno- 
tkami objemu 
 
M-5-1-02 – čte, zapisuje, porovnává přiroze- 
ná čísla do milionu 
- orientuje se na číselné ose 
M-5-2-02 – zapisuje data do tabulek 
M-5-1-02 – provádí matematické operace 
s přirozenými čísly 
M-5-2-01 – shromažďuje a třídí data, tvoří 
jednoduché grafy na principu přímé úměr- 
nosti 
- využívá matematických operací při řešení 
slovních úloh 
M-5-1-04 – tvoří slovní úlohy vycházející 
z praktického života 
SFG 5 – nárok na reklamaci 
M-5-1-3 – provádí odhad a kontrolu  
výsledků 
M-5-2-01 – shromažďuje data, dovede se v 
nich orientovat 
- seznámení se s počítáním aritmetického 
průměru 
 
-seznámení se se zlomky – pochopení části 
celku 
- dovede pracovat s kalkulátorem 
M-5-1-02 – provádí počet, operace v oboru 
přirozených čísel 

 
Milion 
Početní výkony s přirozenými čísly 
Tabulky 
 
 
 
 
 
Grafy – přímá úměrnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průměr 
 
 
Zlomky – seznámení  
Závěrečné procvičování 
Počítání s kalkulátorem 
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Geometrie 
 
M-5-3-01 – rozezná, pojmenuje, modeluje 
a popíše základní rovinné útvary a tělesa 
- vyznačí bod, narýsuje přímku, úsečku,  
polopřímku 
- rozezná a vymodeluje přímky rovnoběžné 
a různoběžné 
- orientuje se v termínech 
M-5-3-03 – sestrojí kolmice 
- určí pravý úhel 
- pozoruje a nalézá využití kolmic v prakti- 
ckém životě 
 
M-5-3-03 – sestrojí rovnoběžky 
- dovede používat termíny, symboly pro 
označení rovnoběžek, kolmic 
- určí pravoúhlý trojúhelník 
- propojuje znalosti s praxí 
 
M-5-3-02 – měří a porovnává strany obdél- 
níku a čtverce 
- poznává, modeluje a popíše jednoduchá 
tělesa 
M-5-3-01 – dbá na bezpečnost a správné 
pracovní návyky při práci s kružítkem 
- narýsuje kružnici a oblouk 
- vyznačí kruh 
- užívá jednoduchou konstrukci trojúhelníku 

 
Opakování učiva 3. ročníku 
Vzájemná poloha přímek v rovině 
- různoběžky 
- rovnoběžky 
 
 
 
 
Přímky kolmé 
Rýsování kolmic 
Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem 
 
 
Rýsování rovnoběžek 
Kolmé a rovnoběžné přímky 
Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník 
 
 
 
Obdélník, čtverec 
Tělesa 
 
 
Kružnice, oblouk, kruh 
Rýsování trojúhelníku 
Trojúhelníková nerovnost 

 
český jazyk 
 
 
 
 
přírodověda 
 
 
 
 
vlastivěda 
 
 
 
 
Tv – výchova ke zdraví 
 
 
 
výtvarná výchova 
 

 
pracovní činnosti 
 

 
 
Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost, stát 
 

 

Výchova k myšlení v Evrop. 

a globálních souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět 

 

Multikulturní výchova 

- kulturní diference 

- lidské vztahy 

Matematika  4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Geometrie 
 
M-5-3-02 – rýsuje úsečky dané délky 
- měří a zapisuje velikost úsečky, určí její  
střed, osu 
M-5-3-01 – provádí jednoduchou konstrukci 
obdélníku a čtverce 
 
M-5-3-02 – určí obvod mnohoúhelníků 
součtem stran 
M-5-3-04,05 – určí a znázorní ve čtvercové 
síti jednoduché útvary 
- určí osu souměrnosti překládáním papíru 
 
M-5-3-035 – sestrojí a popíše rovnoběžník 
- určí obsah obdélníku a čtverce pomocí 
čtvercové sítě 
- užívá zákl. jednotky obsahu 
 
M-5-3-02 – graficky sčítá a odčítá úsečky 
 

 
 
Osa úsečky a střed úsečky 
Rýsování obdélníku a čtverce 
 
 
 
 
Obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce 
 
Útvary souměrné podle osy 
 
 
 
Rovnoběžky 
Rýsování rovnoběžníku 
Obsah obdélníku a čtverce 
 
 
Grafický součet a rozdíl úsečky 
Závěrečné opakování 

 
 

 
 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity 
- problémy životního prostř. 
 
 
 
Mediální výchova 
 - kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-5-1-0-5 – modeluje a určí část celku, 
používá zápis ve formě zlomku 
- vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem  
a jeho částí vyjádřenou zlomkem na pří- 
kladech z běžného života 
- využívá názorných obrázků k určování 
1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku 
M-5-1-06 – vyjádří celek z jeho dané polo- 
viny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny 
- porovná zlomky se stejným jmenovatelem 
v oboru kladných čísel (poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny) 

Zlomky 
- krájení dortu, pizzy, skládání origamů, 
zlomkovnice 
 
 
- část, celek, polovina, třetina, čtvrtina, pětina, 
desetina 
- řešení a tvorba slovních úloh k procvičování 
poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny z 
celku 
 
 

český jazyk 
 
 
přírodověda 
 
 
domácnost 
 
pracovní činnosti 
 
 
výtvarná výchova 

Výchova k myšlení v Evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
 
Sociální rozvoj 
- mezilidské vztahy 
- komunicace 
Morální rozvoj 
 - řešení problémů a rozhodo- 
vací dovednosti 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-5-1-02 – čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do milionu 
- provádí pamětné i písemné početní operace 
do milionu, zaokrouhluje čísla 
- provádí písemné algoritmy dělení 
M-5-1-03 – provádí odhad a kontrolu výsledků 
SFG 2 – způsoby placení 
- zapisuje čísla v desítkové soustavě 
M-5-1-03 – čte a počítá přirozená čísla do 
miliardy, orientuje se na číselné ose 
M-5-1-03 – provádí odhad a zaokrouhluje 
- dokáže vypočítat aritmetický průměr čísel 
M-5-1-04 – aplikuje znalosti při řešení slovních 
úloh 
SFG 1 – hotovostní a bezhotovostní forma 
placení 
OV 6 – čte tabulky a diagramy, pracuje s údaji 
SFG 4 – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 
M-5-1-05 – sbírá a třídí data, zapisuje do  
tabulky 
M-5-1-06 – sestavuje jednoduché diagramy, 
grafy, doplňuje graf na základě přímé úměr- 
nosti, provádí převody jednotek času 
- orientuje se a dovede vyhledávat údaje v jízd- 
ních řádech 
M-5-1-01 – využívá komutativnost a asociativ- 
nost sčítání a násobení 

Opakování učiva 4. ročníku 
Přirozená čísla do milionu 
- procvičování sčítání a odčítání přirozených 
čísel do milionu 
- procvičování násobení a dělení přirozených 
čísel do milionu 
- dělení přirozených čísel se zbytkem a beze 
zbytku 
- písemné dělení dvojciferným dělitelem 
Milion, miliarda 
- početní operace, slovní úlohy 
- odhad množství, porovnávání 
Aritmetický průměr 
- slovní úlohy (jednoduché úlohy i s %) 
 
 
 
 
- práce s tabulkou, grafem, diagramem 
- přímá úměrnost 
- jednotky času 
 
 
 
 
- vlastnosti sčítání a násobení – komutativní 
a asociativní zákon 
 

 
 
český jazyk 
 
 
 
 
přírodověda 
 
 
 
vlastivěda 
 
 
 
 
Tv – výchova ke zdraví 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
pracovní činnosti 
 
 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost, stát 
 

Výchova k myšlení v Evrop. 

a globálních souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět 
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Matematika 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-5-1-0 – řeší a tvoří slovní úlohy vycházející 
z praxe 
- vyhledává různé varianty řešení, porovnává je 
- využívá matematické a logické postupy při 
řešení 
- kontroluje výsledky, nenechá se odradit neú- 
spěchem 
SFG 3 – banka jako správce peněz 
- řeší netradiční, problémové slovní úlohy 
na základě logického myšlení a vlastní úvahy 
SFG 5 – nárok na reklamaci 
- čte, zapisuje, porovnává, sčítá a odčítá i  
desetinná čísla 
- zaokrouhluje, násobí a dělí desetinná čísla 10 
a 100 
- orientuje se na číselné ose 
- čte, zapisuje, porovnává, sčítá a odčítá zlomky 
se stejným jmenovatelem 
 

Slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desetinná čísla 
 
 
 
 
Zlomky 
 

 
 

Multikulturní výchova 
 - kulturní diference 
- lidské vztahy 
 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity 
- problémy životního prostř. 
 
Mediální výchova 
 - kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 
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Geometrie 
 
- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka a  
úsečka 
M-5-3-1 – narýsuje rovnoběžky, různoběžky, 
kolmice a dokáže je popsat 
 
M-5-3-01,02 – sestrojí čtverec, obdélník, 
vyznačí  
a určí vlastnosti úhlopříček 
- sestrojí trojúhelník 
- dovede určit délku stran 
 
 
M-5-3-02 – vypočítá obvod geometrických  
obrazců součtem jejich stran 
 
 
M-5-3-01 – sestrojí kružnici a vyznačit kruh 
- umí vyznačit a sestrojit oblouk kružnice 
 
- rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa 
- rozvíjí prostorovou představivost 
- využívá tyto znalosti při sestavování grafů 
- vyhledává a zapisuje souřadnice bodů 
 
M-5-3-04 – užívá jednotky obsahu, čte a zapi- 
suje  
- dovede pomocí čtvercové sítě určit obsahy 
obrazců 

 
 
Základní geometrické útvary 
Geometrické útvary 
Úhel 
 
 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
 
Vlastnosti úhlopříček 
Trojúhelník rovnostranný a pravoúhlý 
 
 
Obvody obrazců 
 
 
Kružnice, oblouk a kruh 
 
 
Tělesa 
Krychle a kvádr 
 
 
 
Souřadnice bodů, vodorovná a svislá osa 
 
Jednotky obsahu 
Obsah obdélníku a čtverce 

 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
přírodověda 
 
 
 
vlastivěda 
 
 
 
tělesná výchova 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
pracovní činnosti 
 

 

 
Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost, stát 
 

Výchova k myšlení v Evrop. 

a globálních souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět 

Matematika 5. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Geometrie 
 
M-5-3-04 – užívá jednotky obsahu, čte a zapisu- 
je  
- dovede pomocí čtvercové sítě určit obsahy 
obrazců 
 
- porovná úsečky navzájem porovnat 
- sestrojí střed a osu úsečky 
M-5-3-02 – graficky sčítá a odčítá úsečky 
 
 
- rozhodne, zda lze trojúhelník sestrojit 
 
 
M-5-2-05 – znázorní ve čtvercové síti jednodu- 
ché osově souměrné útvary, určí osu souměr- 
nosti přeložením papíru 
 
 
- vyznačí průsečík kružnic, bod dotyku 
- určí společný bod kružnic 

 
 
Jednotky obsahu 
 
Obsah obdélníku a čtverce 

 

Shodnost úsečky 
Osa a střed úsečky 
Grafický součet a rozdíl úsečky 
 
 
Vlastnosti trojúhelníku, trojúhelníková 
nerovnost 
 
Osově souměrné útvary 
 
 
 
 
Vzájemná poloha kružnic 
Bod dotyku, průsečík kružnic, společný bod 

 
 
 
 

 

Multikulturní výchova 
 - kulturní diference 
- lidské vztahy 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity 
- problémy životního prostř. 
 
 
Mediální výchova 
 - kritické čtení a vnímání  
mediálního sdělení 
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Matematika 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

M-5-1-05 – vyjádří celek z jeho dané poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 
M-5-1-06 – sčítá a odčítá zlomky se stejným  
jmenovatelem pomocí názorných obrázků a 
tyto 
početní operace zapisuje 
M-5-1-07 – přečte zápis desetinného čísla  
a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané  
hodnoty 
M-5-1-08 – vysvětlí a znázorní vztah mezi  
celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným  
číslem na příkladech z běžného života 
- přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu 
desetin, setin na číselné ose, ve čtvercové síti 
nebo na kruhovém diagramu 
- porozumí znaku „ - “ pro zápis celého záporné- 
ho čísla 
- znázorní, zapíše, přečte a porovná na číselné  
ose čísla v rozmezí –100 až +100 
- najde reprezentaci záporných čísel v běžném 
životě 
Finanční gramotnost 
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet 
- uvede příklady základních příjmů a výdajů 
Domácnosti 

Zlomky 
 
 
 
 
Desetinná čísla 
- znázornění na číselné ose, teploměr, model 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přirozená čísla, celá čísla 
- záporná čísla 
- číselná osa kladná i záporná 
Měření teploty 
Vyjádření dlužné částky 
 
Početní výkony s přirozenými čísly 
Práce s tabulkou, grafem, diagramem 
Přímá úměrnost 

 
 
přírodověda 
 
český jazyk 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodověda 
český jazyk 
pracovní činnosti 
 

Výchova k myšlení v Evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
Sociální rozvoj 
- mezilidské vztahy 
- komunicace 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka k přírodě 
(globální oteplování) 
 
 
 
 
Morální rozvoj 
 - řešení problémů a rozhodo- 
vací dovednosti  
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Matematika 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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M-9-1-04 – provádí početní operace 
v oboru přirozených čísel písemně  
i zpaměti 
 

 

 

 

 

 

M-9-3-02 – charakterizuje a třídí zákl. 
rovinné útvary 
M-9-3-04 – odhaduje a vypočítává  
obsah a obvod základních rovinných 
útvarů 
M-9-3-01 – využívá matematickou 
symboliku 
M-9-1-03 – modeluje a řeší situace  
s využitím dělitelnosti v oboru přiroze- 
ných čísel 

Opakování a shrnutí  
učiva z 5. ročníku: 
- čte a zapisuje čísla v desítkové soustavě 
- porovnává, zaokrouhluje 
- zobrazuje na číselní ose 
- zlomek 
- převody jednotek 
 
Desetinná čísla: 
- čtení, zápis v desítkové soustavě 
- porovnávání, zaokrouhlování 
- početní operace s desetinnými čísly 
- zobrazení na číselné ose 
- násobení a dělení desetinných čísel 
- slovní úlohy 
- užití kalkulátoru 
 
Geometrické útvary v rovině 
- bod, úsečka, přímka, polopřímka 
- kruh, kružnice 
- obvody čtverce, obdélníku a trojúhelníku 
 
Dělitelnost přirozených čísel 
- násobek, dělitel 
- znaky, dělitelnost 
- prvočíslo, složené číslo 
- soudělná a nesoudělná čísla 
- nejmenší společný násobek a největší 
společný dělitel 

 
 

 

 

 
pracovní činnosti 
- měření a rýsování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informační a komunika- 
ční technologie 
 
 
 
 
 
 
 
výtvarná výchova 
- prostorová představi-
vost 

září 
 
 
 
 
 
říjen -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
únor 
 

Průřezové téma: 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezová témata: 

- mediální výchova 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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M-9-3-03 – určuje velikosti úhlů měře- 
ním i výpočtem 
 
M-9-1-04 – provádí početní operace 
z oboru desetinných čísel 
M-9-4-01 – užívá logickou úvahu  
a komunikační úsudek při řešení slov. 
úloh 
M-9-3-08 – načrtnutí a sestrojení  
rovinného obrazce v osové souměrnosti 
- určení osově souměrného útvaru 
 
 
 
 
M-9-3-06,01 – načrtne a sestrojí 
rovinný 
útvar dle daných prvků – užívá potřeb- 
nou matematickou symboliku 
 
 
 
 
 
M-9-3-11,12 – načrtne a sestrojí  
obrazec a síť základnách těles 
M-9-3-10 – odhaduje a vypočítá objem 
a povrch krychle a kvádru 

Úhel a jeho velikosti: 
- pojem, označení, druhy úhlů 
- konstrukce úhlů, přenášení 
- jednotky velikost 
- měření úhlů, početní operace 
s velikostmi 
úhlů 
- vrcholové a vedlejší úhly 
 
Osová souměrnost 
- shodnost geometrických útvarů 
- shodná zobrazení, vzor a obraz,  
  samodružný bod 
- osová souměrnost 
 
Trojúhelník: 
- strany, úhly, věty o trojúhelnících 
- typy trojúhelníků, vlastnosti 
- konstrukce trojúhelníku podle věty „sss“ 
- kružnice opsaná, vepsaná 
- výšky, těžnice, střední příčky 
 
Prostorové útvary: 
- jednotky objemu, převody jednotek 
- sítě jednotlivých těles, zobrazení těles 
- stěnová a tělesová úhlopříčka 
- výpočet objemu a povrchu krychle,     
kvádru 
- slovní úlohy 
Závěrečné opakování 

 
 
 
 
 
fyzika – výpočet hustoty, 
měření veličin  
informatika 
 
 

 
 
výtvarná výchova 
pracovní činnosti 
 
člověk a svět práce 
 
 
 
 
 
 
výtvarná výchova  
- prostor. představivost, 
perspektiva 
fyzika – převody 
jednotek 
pracovní činnosti 
- prostorové náčrty 
 

březen 
 

 

 

 

 

2/3 března 

 

 

 

duben 

 

 

 

 

květen 

 

 

 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evrop. 

a globálních souvisloctech 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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M-9-1-01 – provádí početní operace 
s přirozenými a desetinnými čísly 
M-9-1-03 – řeší situace s využitím děli- 
telnosti v oboru přirozených čísel 
M-9-3-03 – měří a konstruuje úhly 
M-9-3-06 – sestrojí trojúhelník, určí 
těžnice a výšky 
M-9-3-10 – odhadne a vypočítá objem  
a povrch kvádru a krychle 
M-9-1-04 – provádí početní operace se 
zlomky 
- převádí mezi tvary čísel (přirozené 
 číslo, desetinné číslo, zlomek, smíšené  
 číslo) 
- řeší jednoduché problémy se zlomky 
M-9-3-07 – užívá k argumentaci a 
výpo- 
čtů věty o shodnosti trojúhelníků 
M-9-3-06,07 – sestrojí trojúhelníky se 
znalosti stran a vnitřních úhlů 
M-9-3-08 – načrtne a sestrojí rovinné 
obrazce ve středové a osové souměrné 
útvary 
M-9-1-01 – provádí početní operace  
v oboru celých a racionálních čísel 
 
M-9-1-01 – porovnává racionální čísla 
 

Opakování učiva 6. ročníku 
- přirozená čísla 
- desetinná čísla 
- zlomky, smíšené číslo 
- úhel 
- trojúhelník 
- kvádr a krychle 
 
Zlomky 
- opakování rozšiřování a krácení, základní 
  tvar zlomku 
- převedení na desetinná a smíšená čísla a 
  naopak 
- sčítání a odčítání 
- násobení a dělení, složený zlomek 
Shodnost a shodná zobrazení 
- shodnost geom. útvarů 
- věty o shodnosti trojúhelníků 
- shodná zobrazení, vzor a obraz, samo- 
  družný bod 
- osová souměrnost 
- středová souměrnost 
Celá a racionální čísla 
- kladná a záporná čísla, opačná čísla 
- absolutní hodnota, porovnávání 
- sčítání a odčítání, násobení a dělení ce- 
  lých čísel 
- racionální čísla, číselná osa 
- početní úkony s racionálními čísly 

fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 
zeměpis 

září 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
leden 

 
Osobnostní a sociální výchova 
- rozvoj schopnosti poznávání 
- kreativita 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

M-9-3-02 – rozliší jednotlivé druhy 
čtyřúhelníků 
M-9-3-06 – načrtne a sestrojí rovno- 
běžník a lichoběžník 
M-9-3-03 – měří a konstruuje úhly 
M-9-3-06 – sestrojí trojúhelník, určí 
těžnice a výšky 
M-9-3-04 – odhadne a vypočítá obsah 
a obvod čtyřúhelníku, lichoběžníku 
a trojúhelníku 
M-9-1-05 – pracuje s měřítkem mapy 
- řeší úlohy z praxe vyjádřené 
poměrem 
určením vztahu přímé a nepřímé  
úměrnosti 
M-9-1-06 – řeší aplikační úlohy na  
procenta 
 
M-9-3-11 – načrtne a sestrojí síť hrano- 
lů a jejich obraz rovin 
M-9-3-10 – odhadne a vypočítá objem 
a povrch hranolů 

Čtyřúhelníky 
- typy a vlastnosti čtyřúhelníků 
- rovnoběžník – konstrukce, obvod a obsah 
  trojúhelníku 
- lichoběžník – konstrukce, obvod a obsah 
 
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 
- jednoduchý a postupný poměr, měřítko 
- trojčlenka 
- přímá a nepřímá úměrnost, slovní úlohy 
 
Procenta 
- procentová část, základ a počet procent 
- řešení úloh trojčlenkou 
- jednoduché úrokování 
 
 
Hranoly 
- síť  
- objem a povrch 
- slovní úlohy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pracovní činnosti 

 
únor 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
duben 
 
květen 
 
 
 
červen 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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M-9-1-01 – užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu 
 
 
 
M-9-3-02 – charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary 
M-9-3-01 – zdůvodňuje a využívá poloho- 
vé a metrické vlastnosti základních  
rovinných útvarů při řešení úloh a jedno- 
duchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 
M-9-3-04 – odhaduje a vypočítá obsah 
a obvod základních rovinných útvarů 
M-9-3-13 – analyzuje a řeší aplikační  
geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 
M-9-1-07 – matematizuje jednoduché  
reální situace s využitím proměnných 
M-9-1-09 – analyzuje a řeší jednoduché 
problémy 
M-9-1-01 – provádí početní operace  
v oboru celých a racionálních čísel 
M-9-1-07 – určí hodnotu výrazu 
- sčítá a násobí mnohočleny 
- provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním 

Opakování učiva 7. ročníku 
Druhá mocnina přirozených čísel a nuly 
Druhá mocnina desetinných čísel, zlomku  
a záporných čísel 
Druhá mocnina 
 
Kružnice a kruh 
Vzájemná poloha dvou kružnic 
Pythagorova věta a její důkaz 
Výpočet délky přepony a odvěsny  
pravoúhlého trojúhelníku 
Délka kružnice 
Obsah kruhu 
 
Užití Pythagorovy věty v praxi 
 
 
 
Mocnina s přirozeným mocnitelem 
Pravidla pro počítání s mocninami 
Zápis čísla v desítkové soustavě 
Číselné výrazy 
Výrazy s proměnnými 
Pojem mnohočlenu 
Sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení 
mnohočlenu mnohočlenem 
Vzorce 
Dělení mnohočlenu jednočlenem, rozklad 
mnohočlenu na součin (vytýkání) 

 
 
 
 
 
 
dějepis – Řecko 
 
 
 
dějepis – Egypt 
 
 
svět práce 

září 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
1/2 listopadu 
 
 
 
 
 
 
2/2 listopadu 
 
prosinec 
leden 
 
 
 
únor 
 
 

Osobnostní a sociální výchova 
- poznávání 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- poznávání 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- řešení problémů 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální výchova 
- řešení problémů 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- řešení problémů 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

M-9-1-08 – formuluje a řeší reálnou situ- 
aci pomocí rovnic 
M-9-1-09 – modeluje konkrétní situace, 
v nichž využívá matematický aparát v  
oboru celých a racionálních čísel 
 
M-9-3-09 – určuje a charakterizuje zákl. 
prostorové útvary, analyzuje jejich 
vlastnosti 
M-9-3-10 – odhaduje a vypočítá objem 
a povrch těles 
M-9-3-11 – načrtne a sestrojí sítě zákl. 
těles 
M-9-3-05 – využívá pojem množina všech 
bodů dané vlastnosti k charakteristice 
útvaru a k řešení konstrukčních úloh 
M-9-3-06 – načrtne a sestrojí trojúhelník, 
Čtyřúhelník 

Rovnost, rovnice 
Řešení rovnic 
Řešení slovních úloh rovnicemi 
Vyjádření neznámé ze vzorce 
 
 
Rotační válec 
Povrch a objem válce 
Síť válce 
 
 
 
Množiny všech bodů dané vlastnosti 
Thaletova kružnice 
Konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku, 
postup konstrukce – jednoduché konstrukce 

 
 
fyzika – rovnováha 
fyzika – pohyb  
svět práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
březen 

 

 

 

duben 

 

 

 

 

květen, 
červen 
 

 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- poznávání 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- poznávání 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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M-9-1-07 – zvládá základní početní ope- 
race s mnohočleny 
 
M-9-2-05 – matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím proměnných 
 
M-9-1-07 – umí sčítat, odčítat, násobit, 
dělit lomené výrazy 
 
M-9-1-08 – umí řešit lineární rovnice a  
jejich soustavy 
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 
 
M-9-2-04,05 – zná základní typy funkcí 
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 
M-9-3-07 – užívá k argumentaci a při  
výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků 
 
M-9-2-05 – matematizuje jednoduché  
reálné situace s využitím funkčních  
vztahů 
M-9-3-09 – určuje a charakterizuje zákl. 
prostorové tvary 
M-9-3-10 – odhaduje a vypočítá objem a 
povrch těles 
M-9-3-11 – načrtne a sestrojí sítě zákl. 
Těles 

Opakování základního učiva 8. ročníku 
 
Podmínky, kdy má lomený výraz smysl 
Složený lomený výraz 
 
Rovnice s neznámou ve jmenovateli, metody 
řešení soustav 
 
Zápis slovní úlohy, typy slovních úloh 
 
Lineární funkce, přímá úměrnost, nepřímá 
úměrnost, kvadratická funkce – základní typ 
Grafické řešení soustavy rovnice 
 
 
Věty o podobnosti trojúhelníků 
Rozdělení úsečky, změna úsečky v daném  
poměru 
Goniometrie (funkce sinus a tangens) 
 
Jehlan, rotační kužel, koule 
Objem a povrch tělesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

praktické činnosti 

 

 

září 
 
 
říjen 
 
listopad –  
1/2 leden 
 
 
 
2/2 leden 
 
1/2 březen 
 
 
2/2 březen 
 
 
duben 
 
 
květen 

Osobnostní a sociální výchova 
- poznávání 
- kreativita 
- řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět 
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Matematika 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

M-9-3-06 – načrtne a sestrojí obraz  
jednoduchých těles v rovině 
M-9-3-13 – analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 
M-9-2-01,02 – řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a kombinuje  
poznatky a dovednosti z různých téma- 
tických a vzdělávacích oblastí 
SFG – rozumí základním pojmům finanční 
matematiky 
 
 
 
 
Poznámka: SFG´=finanční gramotnost 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoduché a složené úrokování 

výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
výchova k občanství 
finanční gramotnost 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

 
Výchova demokratického 
občana 
- spolupráce 
 
 
 
Finanční gramotnost: 
- nakládání s penězi 
- úročení 
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5.5 Informatika 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

    1 1 1 1  4 

    povinný povinný povinný povinný   

 

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem 

žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 

technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a 

využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti 

jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce 

i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Dovednosti 

získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují 

žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a 

informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního 

vzdělávání. Pro podporu zájmu o znalosti a dovednosti v oblasti informačních 

a komunikačních technologií (ICT) využíváme různé nástroje ICT, od počítače 

přes foto a video kamery až po multimediální nástroje typu tablet. Tento způsob 

učí žáky pracovat s hardwarem a softwarem přirozenou a zábavnou formou. V 

oblasti ICT přinášíme žákům možnost využívat vzdělávací software a digitální 

média ve výuce i při sebevzdělávání. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie realizujeme v 

předmětu Informatika, který vyučujeme na prvním i druhém stupni. Vzdělávací 

obsah rozdělujeme na 1. stupni na 3 tematické okruhy: Základy práce s 

počítačem, Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití 

informací a na 2. stupni na 2 tematické okruhy: Vyhledávání informací a 

komunikace, Zpracování a využití informací. Informatiku vyučujeme ve 

specializované učebně ICT. Výuku vedeme formou samostatné i skupinové 

práce žáků. 

Integrace předmětů ● Informační a komunikační technologie 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

● Matematika 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 

strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 

věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí 

informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém 
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životě, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí 

vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, 

jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 

výsledky svého učení a diskutuje o nic. Učitel vhodnými zadávanými 

úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití ICT v 

běžném životě, pomocí modelových situací rozvíjí počítačovou 

gramotnost s využitím žákových zkušeností s jiným SW, spolupráci s 

ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. 

Dále prostřednictvím výukových aktivit cíleně rozvíjí žákovu 

informační gramotnost, pomocí žákovských projektů vede žáky k volbě 

postupů při řešení a využití znalostí ICT i v jiných předmětech. Vede 

žáky k sebehodnocení stanovených vzdělávacích cílů a stanovení 

postupů k dosažení lepšího výsledku.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 

dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Učitel 

zadáváním úloh a projektů vede žáky k aktivnímu vyhledávání, 

zpracování a ověření důvěryhodnosti informací a k tvořivému přístupu 

při plnění stanovených cílů a řešení. Učí žáky chápat, že v životě se při 

práci s ICT budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení, ale že způsobů řešení je více. Je v roli konzultanta - žáci 

jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 

provedení a dotažení do konce. Dále vhodnými metodami vede žáky ke 

stanovení a ponaučení se z provedených chyb a nesprávných postupů při 

řešení.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na 

ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 

materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 

komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 

využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Učitel zadávanými 

úkoly vede žáky k využívání různých nástrojů ICT pro komunikaci, 

vede žáky k dodržování vžitých konvencí a pravidel (forma vhodná pro 

danou technologii, náležitosti apod.) Dále cíleně využívá příležitosti k 

tomu, aby žáci ostatním prezentovali své výstupy a srozumitelně 

vysvětlili, proč zvolili daný způsob a postup zpracování.  

 Kompetence sociální a personální:  

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové 

role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo 

o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 
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chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného 

úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 

čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Učitel vede 

žáky k aktivnímu přístupu při skupinové práci, utváření pravidel a plnění 

úkolů, ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech pracovat v 

týmu, rozdělit a naplánovat si práci s ohledem na dovednosti 

jednotlivých členů skupiny, hlídat časový harmonogram apod. Dále 

vede žáky k dosažení schopnosti hodnocení své práce i práce ostatních 

a k získání znalosti pozitivní motivace. Při vzájemné komunikaci vede 

žáky k ohleduplnosti a taktu. Vede žáky k respektování druhých – učí je 

chápat, že lidé jsou různí.  

Kompetence občanské:  

Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, 

je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 

zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí. Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 

a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i 

mimo školu. Učitel motivací a pozitivním hodnocením podporuje u žáků 

zájem o ICT a snahu zlepšovat své znalosti a dovednosti v této oblasti, 

vede žáky k respektování principů legislativy, společenských a 

morálních norem a k uvědomění si svých práv a povinností.  

Kompetence pracovní:  

Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 

nebo nové pracovní podmínky, orientuje se v základních aktivitách 

potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, 

chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení. Učitel důslednou kontrolou vede žáky k dodržování 

bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s ICT.  

Vhodnými zadanými úlohami vede žáky k využívání znalostí a 

dovedností nabytých v rámci výuky jiných předmětů pro svůj rozvoj při 

samostatné práci. Dále vede žáky k využívání ICT pro vyhledání a 

zpracování informací důležitých pro svůj další profesní růst.  

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Informatika se vyučuje od 5. ročníku do 8. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 1 hodin, 2. stupeň 3 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace a na 2. stupni je posílena  
o 2 hodiny. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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ICT-5-1-02 – respektuje pravidla bezpe- 
čné práci 
 
ICT-5-1-03 – umí korektně zapnout a  
vypnout stanici a odhlásit se z ní 
- přihlásit se do sítě a odhlásit se z ní 
- orientuje se na ploše školních PC 
- spustí a bezpečně ukončí nainstalovaný 
program 
ICT-5-1-01 – orientuje se na klávesnici 
- zná funkce nejdůležitějších kláves  
(Enter, Esc, Delete, Shift…) 
- snaží se dodržovat pravidla zápisu textu 
- používá schránku při úpravách textu a  
vkládání obrázků 
- v editoru dokáže zapsat krátký text 
- člení text do odstavců 
- používá schránku 
- vloží obrázek ze souboru 
- vytvoří soubor obsahující text a obrázek 
 

Poučení o bezpečnosti při práci s výpočetní 
technikou 
 
Základní orientace v OS 
- přihlášení 
- pojmy: operační systém, program, plocha, 
  hlavní panel, okno, složka, zástupce 
 
Práce s myší 
- úprava velikosti okna, minimalizace, maxi- 
  malizace 
Ovládání klávesnice 
- funkce kláves 
- základní pravidla pro psaní textu 
- poznámkový blok, Word 
- panel nástrojů 
 
Blok, schránka 
- princip 
- kopírování, vyjmutí, vložení textu a obrázku 
Obecné zásady práce v textových editorech 
- Word, Poznámkový blok, Open Office 
Writer, internetové aplikace 
- netisknutelné znaky 
- zápis a oprava textu 
- změna fontu, řezu a velikosti písma 
- vložení obrázku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
 
 
 
 
český jazyk 
etická výchova 
 

 

září 1 
 
 
 
září 2 
 
 
 
 
 
 
říjen – listopad 
 4 
 
 
 
 
listopad 3 
 
 
prosinec 

bezpečnost 
seberegulace 
řešení problémů 
 
pracovní kompetence 
poznávání 
etická výchova 
 
 
poznávání 
kreativita 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
seberegulace 
 
 
 
poznávání 
pracovní kompetence 
 
kreativita 
poznávání  
seberegulace 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
etická výchova 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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ICT-5-2-01 – pohybuje se v prostředí 
www stránek 
ICT-5-2-02 – ze stránky dokáže uložit  
obrázek na disk 
- vyhledává jednoduše dosažitelné infor- 
mace 
- kopíruje informace přes schránku 
 
 
 
ICT-5-1-02 – orientuje se na svém disku 
- založí složku 
- přejmenuje objekt 
- odstraní objekt a vrátí jej z koše zpět 
 
 
 
ICT-5-2-03 – chápe pojem multimédia 
- přehraje multimediální obsah 
 
 
 
ICT-5-3-01 – používá kreslící nástroje  
editoru 
- uloží obrázek do zvolené složky 
 
ICT-5-3-01 – eviduje existenci dida- 
ktických her a hraje je 

Internet 
- historie, základní pojmy 
- pohyb v prostředí www stránek 
- bezpečnost 
- vyhledávání na zadané stránce 
- vyhledávání – formulace dotazu 
- uložení obrázku na disk 
- kopírování části obsahu do textového edito- 
ru 
 
Práce se soubory a složkami 
- základní informace o souborovém systému, 
souborové manažery 
- orientace na disku 
- založení nové složky 
- přejmenování, odstranění objektu 
- koš 
Multimédia 
- otvírání a přehrávání multimediálního  
obsahu z disku a internetu 
- přehrávač 
 
Malování – bitmapový graf. editor 
- založení, uložení, otevření souboru 
- nástroje programu a práce s nimi 
 
Didaktická hra 

výchova k občanství 
estetická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
 
 
 
estetická výchova 
 

 

leden – únor  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen  
- duben 5 
 
 
 
 
 
květen 2 
 
květen 
- červen 4 
 
 
 
 
 
v průběhu  
roku 3 

kreativita 
poznávání  
komunikace 
řešení problémů 
hodnoty, postoje 
občanské kompetence 
kulturní diference 
 
 
 
psychohygiena 
principy 
demokracie 
pracovní kompetence 
etnická výchova 
kreativita 
 
poznávání 
seberegulace 
řešení problémů 
kreativita 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
kreativita 
logické myšlení 
poznávání  
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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ICT-9-2-03 – respektuje pravidla bezpe- 
čné práce, ví o nebezpečích přicházejí- 
cích z internetu a ochraně před nimi 
 
 
 
 
 
 
ICT-9-2-01 – dokáže používat jednoduché 
nástroje pro formát odstavce 
 
 
 
ICT-9-2-01 – s dopomocí kopíruje a pře- 
souvá soubory na určené místo 
- pokouší se posoudit účelnost a praktič- 
nost svých činů 
 
ICT-9-2-05 – žák pod vedením učitele  
pořídí digitální fotografie 
- naskenuje obrázek 
- zdůvodní a provede jednoduché úpravy 
Fotografií 

poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci s výpočetní technikou 
opakování učiva 
- bezpečnost práce v učebně 
- rizika spojená s internetem 
- zdravotní rizika spojená s dlouhodobým  
  využíváním výpočetní techniky 
- úkoly komplexního charakteru 
 
textový editor 
- zarovnání a odsazení textu 
- řádkování a mezery mezi odstavci 
- odrážky a číslování 
 
práce se soubory a složkami 
- kopírování a přesun souborů 
- orientace v adresářové struktuře 
 
 
úprava fotografií 
- digitální fotoaparát – pořízení fotografií 
- základní teorie 
- změna velikosti 
- otočení 
- úprava červených očí 
- ořez 
- úprava jasu 
- skener 
 

etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk, dějepis, 
zeměpis, přírodopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
výtvarná výchova 
estetická výchova 
 

 

září 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
září - říjen 6 
 
 
 
 
listopad  
- prosinec      5 
 
 
 
leden - březen 
 
6 
 
   

Poznávání, seberegulace 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
etická výchova 
občanské kompetence 
mezilidské vztahy 
hodnoty, postoje 
kulturní diference 
 
kreativita, poznávání 
řešení problémů 
estetická výchova 
pracovní kompetence 
 
seberegulace 
řešení problémů 
logické myšlení 
 
 
poznávání 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
kreativita 
etická výchova 
principy demokracie 
hledání témat z ostatních 
předmětů 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

ICT-9-2-04 – vytvoří tabulku a zadá do ní 
data 
- vloží jednoduchý vzorec 
- s pomocí učitele vytvoří graf 
- v tabulce obsahující jednoduchou data- 
bázi s dopomocí učitele řadí data 
 
- vytvoří pomoci WYSIWYG editoru 
jedno- 
duchou stránku 
 
 
 
 
ICT-9-1-01 – vyhledávání informací 
- dokáže odeslat a přijmout e-mail 
- zpracuje dokument s obsahem z inter- 
netu 
 
 

tabulkový procesor 
- buňka a její formát 
- vzorce, jednoduché funkce 
- graf 
- matematizace reálných situací 
- řazení dat 
 
základy tvorby html stránek 
- základní pravidla tvorby HTML stránek 
- vložení textu, formát a zalomení 
- vložení obrázku 
- vložení odkazu 
 
internet 
- vyhledávání informací 
- podpora ostatních předmětů 
- posuzování validity výsledků vyhledávání 
- autorská práva 
- e-mail 
- vytvoření textového dokumentu pomocí 
informací nalezených na internetu 
 

matematika 
 
 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
fyzika 
výtvarná výchova 
etická výchova 
 
 
etická výchova 
 

 

březen –  
duben
 
5 
 
 
 
 
 
 
duben –  
květen
 
4 
 
 
 
 
 
 
květen –  
červen
 
5 
 
   

 
kreativita 
poznávání 
řešení problémů 
estetická výchova 
pracovní kompetence 
logické myšlení 
strukturované myšlení 
finanční gramotnost 
 
poznávání 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
kreativita 
 
kreativita, poznávání 
komunikace 
hodnoty, postoje 
kulturní diference 
občanské kompetence 
seberegulace, občan. stát,  
společnost, řešení problémů 
hledání témat z ostatních 
předmětů 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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ICT-9-2-03 – respektuje pravidla bezpe- 
čné práce 
 
 
 
ICT-9-2-04 – orientuje se v adresářové  
struktuře 
- s dopomocí je schopen provádět uve- 
dené operace 
- snaha o komplexní nadhled při řešení 
problémů 
 
ICT-9-2-05 – pozná a správně pojmenuje 
základní stavební prvky PC 
 
 
 
 
ICT-9-2-01 – prezentuje informace v 
textové formě 
- uplatňuje základní estetická a typografi- 
cká pravidla pro práci s textem 
 
- používá základní nástroje pro obsluhu 
antivirového programu 
ICT-9-1-01 – ví o nebezpečích přícháze- 
jících z internetu a ochraně před nimi 
 
 

poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci s výpočetní technikou 
- bezpečnost práce v učebně 
 
 
stručné opakování základního učiva z 5. a 6. 
ročníku 
- práce se soubory a složkami 
- textový editor 
- posílení samostatnosti a systematičnosti 
 
 
hardware 
- pojem hardware a software 
- struktura, funkce a popis počítače a přídav- 
  ných zařízení 
- jednoduchá údržba počítače, postupy při 
  běžných problémech 
textový editor 
- tabulka 
- formát stránky 
- vložení a úprava obrázku 
 
počítačová infiltrace a ochrana před ní 
- virus, spam, hoax, phishing 
- antivirový program 
- nutnost předvídání nebezpečí plynoucích 
  z pohybu na internetu 
 

etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
český jazyk 
výtvarná výchova 
 

 

září 1 
 
 
 
 
září 2 
 
 
 
 
 
 
 
říjen  2 
 
 
 
 
 
říjen –  
listopad 3 
 
 
 
 
leden – únor 
 

seberegulace 
řešení problémů 
etická výchova 
občanské kompetence 
mezilidské vztahy 
 
řešení problémů 
zodpovědnost 
pracovní kompetence 
kreativita, seberegulace, 
strukturované myšlení, 
představivost, důslednost,  
pečlivost, kauzalita 
seberegulace 
řešení problémů 
poznávání 
pracovní kompetence 
 
 
poznávání, kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence 
pravidla pravopisu 
 
překračování bariér v abstra- 
kci, představivost, kreativita,  
řešení problémů, pečlivost, 
seberegulace 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

 
ICT-9-2-01 – dokáže uplatnit základní 
principy práce ve vektorovém editoru 
- vytvoří jednoduchý dokument  
s textovým a grafickým obsahem 
 
 
ICT-9-2-01 – vytvoří tabulku a zadá do ní 
data 
- dokáže použít filtrování a řazení dat 
- chápe podstatu podmíněného formáto- 
vání 
- s dopomocí učitele se učí využívat 
funkci 
když 
 
 
ICT-9-2-05 – vytvoří jednoduchou  
prezentaci a předvede ji spolužákům 
 
 

 
vektorový grafický editor 
- editace a úprava tvaru 
- vlastnosti tvaru 
- text 
- slučování do skupin 
 
Tabulkový procesor 
- matematizace reálné situace 
- automatický filtr 
- podmíněné formátování 
- řazení dat 
- podmínka 
 
 
 
tvorba prezentací 
- orientace v programu 
- vložení textu, obrázků a zvuků 
- přechody a animace 
- předvedení spolužákům 

 
 
 
 
estetická výchova 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
český jazyk 
výtvarná výchova 
etická výchova 
estetická výchova 
 

 
 
 
 
březen – 
duben 
 

pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
důslednost, kauzalita 
 
kreativita 
poznávání 
řešení problémů 
 
 
 
 
kreativita, poznávání 
hodnoty, postoje 
kulturní diference 
komunikace 
občanské kompetence 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
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,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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- respektuje pravidla bezpečné práce 
 
 
 
 
 
- orientuje se v adresářové struktuře 
- s dopomocí je schopen provádět uvede- 
né operace 
- snaha o komplexní nadhled při řešení  
problémů 
 
 
 
- prezentuje informace v textové formě 
- uplatňuje základní estetická a typografic- 
ká pravidla pro práci s textem 
 
 
 
 
 
- pozná a správně pojmenuje základní  
stavební prvky PC 

poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci s výpočetní technikou 
- bezpečnost práce v učebně 
 
 
 
stručné opakování základního učiva z 6. a 7. 
ročníku 
- práce se soubory a složkami 
- posílení samostatnosti a systematičnosti 
 
 
 
 
textový editor IV 
- opakování učiva 
- tabulka 
- alternativní textové editory 
 
 
 
 
hardware 
- pojem hardware a software 
- struktura, funkce a popis počítače a přídav- 
ných zařízení 
- jednoduchá údržba počítače, postupy při 
běžných problémech 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
český jazyk 
výtvarná výchova 

září 1 
 
 
 
 
 
září 2 
 
 
 
 
 
 
 
říjen –  
listopad 5 
 
 

 

 

listopad –  

prosinec 3 

seberegulace 
řešení problémů 
etická výchova 
občanské kompetence 
mezilidské vztahy 
 
kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení  
představivost, důslednost, 
pečlivost, kauzalita 
 
kreativita, poznávání 
seberegulace 
řešení problémů 
estetická výchova 
pravidla pravopisu 
pracovní kompetence 
 
poznávání 
řešení problémů 
seberegulace 
estetická výchova 
pracovní kompetence 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

233 

 

Informatika 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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- vytvoří tabulku a zadá do ní data 
- dokáže použít filtrování a řazení dat 
- s dopomocí učitele se učí využívat 
funkci 
když 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- žák je schopen vykreslit jednoduchý  
geometrický útvar, nastavit vlastnosti 
pera 
- experimentuje s vlastnostmi vytváře- 
ných map 
- s dopomocí použije příkaz opakuj 

tabulkový procesor III 
- matematizace reálné situace 
- řazení dat 
- podmínka 
- automatický filtr 
 
 
 
prezentace II 
- vzhled, layout 
- předloha snímků 
- animace 
- objekt a připojení akce 
- vložení zvuku a videa 
 
 
 
 
myšlenkové mapy 
- pojem a principy vytváření  
- tvorba vlastní mapy a její využití 
 
 

 

 

 

 
matematika 
 
 
 
 

 

český jazyk 
výtvarná výchova 
dějepis 
zeměpis 
přírodověda 
občanská výchova 

prosinec- 

leden 5 

 

 

 

únor – březen 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen –  
duben 5 
 

 

 

 

kreativita 
poznávání 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
logické myšlení 
strukturované myšlení 
finanční gramotnost 
 
kreativita, poznávání 
hodnoty, postoje 
kulturní diference 
komunikace 
etnická výchova 
občanské kompetence 
pracovní kompetence 
estetická výchova 
strukturované myšlení 
 
překračování bariér v abstrak- 
ci 
kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
představivost 
pečlivost 
důslednost, kauzalita 
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Informatika 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

 projekt  
- využití myšlenkové mapy při přípravě  
  prezentace 
- úpravy formátu 
- vložení a nastavení akce 
 

český jazyk 
výtvarná výchova 

květen – 
červen 7 
 

 

 

 

kreativita 
poznávání 
estetická výchova 
hodnoty, postoje 
kulturní diference 
etická výchova 
komunikace 
občanské kompetence 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
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5.6 Prvouka 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

2 2 2       6 

povinný povinný povinný        

 

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávání v prvouce rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Poznatky z prvouky 

propojujeme s reálným světem a směřujeme k dovednostem pro praktický život. 

Učíme žáky pozorovat věci, jevy a děje v jejich okolí, pojmenovávat je, 

přemýšlet o nich a porozumět jejich vzájemným vztahům a souvislostem. 

Vedeme žáky k vytváření základních představ o běžných skutečnostech a 

zákonitostech v přírodě. Poznávají sami sebe i své nejbližší okolí, učíme je 

vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Při osvojování poznatků a dovedností 

vycházíme často z vlastních prožitků žáků, učíme je vyjadřovat své myšlenky, 

poznatky a dojmy a vhodně reagovat na myšlenky a postoje druhých.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka vychází ze vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah prvouky členíme do pěti 

tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, 

Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Prvouku vyučujeme jako 

samostatný předmět od prvního po třetí ročník ve dvouhodinových dotacích pro 

každý ročník. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. Předmět 

realizujeme formou vyučovacích hodin, které vhodně doplňujeme výlety, 

exkurzemi, besedami, pozorováními v přírodě, krátkodobými projekty, 

výchovnými programy v Ekocentru apod.  

Integrace předmětů ● Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy ● Pracovní činnosti, Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení:  

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

Kompetence k řešení problémů:  

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

Kompetence komunikativní:  
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Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 
projev, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje.  

Kompetence sociální a personální:  

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

Kompetence občanské:  

Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, 
je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 
psychickému násilí. Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i 
mimo školu. Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne 
dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.  

Kompetence pracovní:  

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

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Prvouka se vyučuje od 1. ročníku do 3. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 6 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

  

 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

239 

 

Prvouka 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJS-3-1-01 – ovládá cestu do školy a zpět 
 
-zná jméno třídní učitelky i název školy 
EV-3-1-01 – oslovuje spolužáky křestními 
jmény, dodržuje jednoduchá komunikační 
pravidla ve třídě, pozdravy, poděkování 
omluvu 
ČJS-3-3-04 – chová se ukázněně ve škole  
i mimo školu 
ČJS-3-4-01 – dokáže rozlišit nežádoucí formy 
chování 
EV-3-1-08 – vyhodnocuje situaci druhých 
a adekvátně poskytuje pomoc 
ČJS-3-3-03,04 – připraví si pomůcky do školy 
udržuje pořádek ve svých věcech, je 
schopen 
si uspořádat pracovní plochu 
- rozlišuje čas k práci a odpočinku 
- dodržuje základní hygienické návyky 
EV-3-1-04 – osvojí si základní dovednosti 
a vědomosti pro vytvoření sebeúcty a úcty 
k druhým 
ČJS-3-3-04 – rozpozná základy správné  
životosprávy – výživa, vitamíny – odpočinek, 
pitný režim atd. 
- správně se chová u lékaře 
- pojmenuje hlavní části lidského těla 
 
 

jsem školák, cesta do školy, při vyučování,  
o přestávce, školní řád, doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
školní povinnosti a denní režim 
 
 
 
 
 
 
 
péče o zdraví, výživa, pitný režim, u lékaře, 
cvičení je zdravé, stavba lidského těla 
 

 
český jazyk 
 
matematika 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 
 

 

 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
Výchova demokratického 
občana 
- principy demokracie 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace, poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- hodnoty a postoje 
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Prvouka 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJS-3-3-01 – orientuje se v čase – rok, měsíc, 
týden, den, hodina 
- vyjmenuje dny v týdnu 
. vyjmenuje a charakterizuje roční období 
- vyjmenuje měsíce v roce 
ČJS-3-4-01 – popíše změny v přírodě podle 
ročních období 
ČJS-3-3-3-03 – časově zařadí Vánoce a Veli- 
konoce 
- orientuje se v některých zvycích a tradicích 
EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých 
situacích 
ČJS-3-2-01 – určí vztahy mezi rodinnými 
příslušníky 
- vypráví o svém domově, bydlišti a okolí 
ČJS-3-4-02 – rozpozná domácí zvířata a 
jejich 
mláďata 
- seznamuje se s některými volně žijícími  
zvířaty v lese, na louce, na poli 
EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při  
plnění společného úkolu 
ČJS-3-3-02 – reprodukuje známé pohádky 
 
ČJS-3-4-03 – poznává a pečuje o pokojové 
rostliny 
 

rok, roční období, dny v týdnu, svátky 
 
 
 
 
 
 
 
 
domov, režim dne, domácí příprava, školy  
v jiných zemích 
 
 
 
 
domácí zvířata, volně žijící zvířata a jejich život 
v průběhu roku 
 
 
 
 
O Smolíčkovi, O veliké řepě, Hrnečku vař, O 12 
měsíčkách, O slepičce aj. 
rostliny v bytě, ve třídě 
 
 
 
 

 
 

 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy, etnický původ 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
- řešení problémů 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
- fungování a vliv médií ve  
společnosti 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
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Prvouka 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
Dopravní výchova 
ČJS-3-5-02 – v běžných činnostech uplatňuje 
pravidla chůze po chodníku a po silnici 
- bezpečně překoná silnici 
- rozlišuje bezpečné a nebezpečné místo pro 
  hru 
- v modelových situacích prokáže znalost 
  správného cestování autem 
- rozezná a používá bezpečnou cestu do  
  Školy 

 
Silniční provoz 
- účastníci silničního provozu – chodec, cyklista, 
  dopravní prostředky 
- pojmy v silničním provozu – chodník, obrubník, 
  zábradlí, silnice, přechod 
Chodník, silnice 
- základní pravidla chůze po chodníku 
- co se děje na silnici, reflexní doplňky 
Místo pro hru 
- vhodná a nevhodná místa pro hru 
Přecházení 
- přecházení silnice bez přechodu 
- přecházení silnice po přechodu 
Cestování 
- základní pravidla jízdy autem – autosedačka  
  a zádržné systémy, výstup a nástup 
Cesta do školy 
- bezpečná cesta do školy, konkrétní situace 
 

 
český jazyk a literatura 
 
 
 
 
matematika 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 
 

 

Osobnostní a soc. rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace chování a činnosti 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy,  
  komunikace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Prvouka 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
Ochrana člověka za běžných rizik  
a mimořádných událostí 
ČJS-3-5-03 – chápe konkrétní nebezpečí  
spojená s riziky běžného života (doprava,  
chemické látky v domácnosti, elektrický  
proud, sport a zájmová činnost) 
- přivolá pomoc (některým z osvojených 
způ- 
  sobů) 
- v případě potřeby použije linku tísňového 
  volání 
- ovládá základní způsoby komunikace 
s ope- 
  rátory (přiměřené věku) 
ČJS-3-5-04 – reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých osob při mimořádných 
událostech 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sebeochrana, pomoc a prevence rizik 
- důležitá telefonní čísla tísňového volání  
  a blízkých osob, adresa bydliště 
- kdy a jak přivolat pomoc, koho požádat  
  o pomoc 
- jak se chránit před úrazům, otravám a jiným 
  ohrožením, odmítání návykových látek 
- doma – neznámý člověk (telefon, zvonek  
  u dveří, vhodné i nevhodné dotyky, nevhodné 
  chování) komunikace a pomoc rodičů a učitelů 
- venku – správná cesta do školy, nebezpečná 
  místa v okolí domu a školy, chování při setkání 
  se s cizím člověkem, co dělat, když zabloudí 
- správné vedení – vysvětlení pojmů kamarád, 
  blízká osoba, cizí osoba, trápení, smutek,  
  pomoc, příklady ze života 
- záchranáři, uniformy, činnosti 
- co se se mnou může dít, když se bojím nebo si 
  nevím rady, jak to mohu zvládnout a co mám 
dělat – oheň – požár – prevence, rizika 

 
český jazyk a literatura 
 
 
matematika 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 
tělesná výchova 
 
 
výtvarná výchova 

 
pracovní činnosti 

 

Osobnostní a soc. rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace chování a činnosti 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy,  
  komunikace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Prvouka 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Rodinná a sexuální výchova 
ČJS-3-2-01 – rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role rodinných příslušníků 
a vztahy mezi nimi 
ČJS-3-5-01 – uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní návy- 
ky s využitím elementárních znalostí  
o lidském těle 
- projevuje se vhodným chováním a činnos- 
  tem vztah ke zdraví 
- dokáže pojmenovat rizika spojená s kouře- 
  ním, pitím alkoholu 
- zná jednoduché způsoby odmítání návyk. 
látek 
 

Domov 
- prostředí domova 
 
 
- péče o zdraví, stavba lidského těla 

 
český jazyk a literatura 
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
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Prvouka 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJS-3-1-01 – začíná se orientovat v jedno- 
duchém plánu okolí školy a svého bydliště 
ČJS-3-1-02 – dokáže popsat prostředí domo- 
va i školy i možná nebezpečí ve svém okolí 
ČJS-3-2-01 – zvládá rozlišení příbuzenských 
vztahů 
- rozpozná role jednotlivých rodinných  
příslušníků 
ČJS-3-2-02 – pojmenuje význam a potřebu  
různých a důležitost lidských zaměstnání 
ČJS-3-2-03 – učí se rozpoznávat negativní 
chování ve společnosti 
- snaží se dodržovat základní pravidla spole- 
čenského chování 
EV-3-1-03 – osvojí si základní vědomosti a  
dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty 
ke druhým 
EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního  
hodnocení sebe a druhých 
ČJS-3-3-01 – rozlišuje časové údaje a využívá 
je k řešení různých situací 
- rozeznává roční období a jejich měsíce 
- učí se určovat čas podle hodin 
- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a  
budoucnosti 
- vnímá vývoj a pokrok společnosti 
- rozpozná nutnost lidské práce – řemesla 
 
 

Škola, bydliště, orientace v místě bydliště, 
činnosti ve škole, prostředí školy 
 
 
Rodina, prostředí domova, postavení jedince v 
rodině, život a funkce rodiny, zaměstnání 
 
 
Děti a dospělí kolem nás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidé a čas, určování času, kalendáře, rořní  
období, režim dne, předměty, denní potřeby, 
proměny způsobu života 
 

tělesná výchova 
 
český jazyk a literatura 
matematika 
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 
 
hudební výchova 
 
etická výchova 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání  
 
 
- sebepoznávání 
 
 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- poznávání lidí 
 
 
Mediální výchova 
- práce v realizačním týmu 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
 

Prvouka 2. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJS-3-3-02 – seznamuje se s některými po- 
věstmi a bájemi 
ČJS-3-5-01 – je schopen uplatňovat základní 
hygienické návyky 
- dokáže využít svých základních znalosti o  
  lidském těle 
- svým chováním je aktivně schopen uplatnit 
  svůj vztah ke zdraví 
ČJS-3-5-02 – dodržuje zásady bezpečného 
chování vůči ostatním 
- seznamuje se a uplatňuje základní pravidla 
  účastníků silničního provozu  
- rozpozná různé druhy dopravních  
  prostředků 
ČJS-3-4-02 – rozezná základní zemědělské 
plodiny 
- uvědomuje si užitečnost domácích zvířat 
- roztřídí zvířata do základních skupin - 
savci, ptáci, ryby, hmyz 
- aktivně uplatňuje pomoc životnímu pro- 
středí 
- vnímá negativní vlivy člověka na přírodu 
 

 
 
Člověk a jeho zdraví, nemoci a úrazy, hygiena, 
první pomoc, nejdůležitější telefonní čísla 
 
 
 
 
Bezpečnost silničního provozu, dopravní pro- 
středky, vybavení kola, značky 
 
 
 
 
Příroda, ve které žijeme, ovoce, zelenina, na  
louce, v lese, u vody, domácí zvířata a jejich 
mláďata, ochrana přírody 

 
etická výchova 

Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- psychohygiena 
- řešení problémů 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- lidské aktivity, problémy 
životního prostředí 
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Prvouka 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
Dopravní výchova 
ČJS-3-5-02 – správně používá pravidla po  
stezkách pro chodce (při akcích školy) 
- rozezná vybrané značky pro chodce 
- bezpečně překoná silnici na světelné signá- 
  ly 
- rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru 
- v modelových situacích a při akcích školy 
  uplatňuje pravidla správného cestování 
  dopravními prostředky  
- rozezná a používá bezpečnou cestu do  
  školy, zvládá modelové situace „sám do-   
  mů“      

 
Chodník a stezka pro chodce 
- značky, základní pravidla chování se 
Silnice 
- základní pravidla chůze po silnici, reflexní  
  doplňky 
- krajnice a její nástrahy 
Místo pro hru 
- vhodná a nevhodná místa 
- na čem se ještě jezdí in-line brusle, kolo, kolo- 
  běžka, přilba, chrániče 
Přecházení 
- silnice na přechodu, silnice bez přechodu, po 
  přechodu se světelnými signály 
Cestování 
- základní pravidla jízdy autem – autosedačka  
  a zádržné systémy, výstup a nástup 
Cesta do školy 
- bezpečná cesta do školy, konkrétní situace 
- vztahy mezi cestujícími v autě, v MHD 
 

 
český jazyk a literatura 
 
 
 
 
matematika 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 

 
Osobnostní a soc. rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace chování a činnosti 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy,  
  komunikace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Prvouka 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimo- 
řádných situací 
ČJS-3-5-01 – odhadne riziko (nebezpečnou 
situaci) 
- dodržuje zásady bezpečného chování v  
běžných životních situacích tak, aby nedo- 
cházelo k ohrožení jeho fyzického a duše- 
vního zdraví a zdraví jiných 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČJS-3-5-04 – reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných událostech 
  

 
První pomoc 
- tísňová volání, oslovení cizí osoby o pomoc, 
  nácvik komunikace 
- základní ošetření drobných poraněni a běžných 
  nemocí 
Péče o zdraví a prevence rizik 
- opakování z 1. roč. a rozšíření o nové poznatky, 
  příběhy, otestování správné reakce 
- bezpečné chování v různých životních situacích 
  poznávání zdravotních rizik spojených s kouře- 
  ním, pitím alkoholu a používáním návykových 
  látek 
Požáry a jejich rizika 
- základní označování nebezpečných látek, 
  výstražných tabulí 
- správné chování se při požáru 
- přivolání pomoci a ohlášení požáru 
Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního 
a fyzického zdraví 
- správné vedení – pojmy lhostejnost, žalování, 
  pomoc, strach, zbabělost 
 

 
 
český jazyk a literatura 
 
 
matematika 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 
 
tělesná výchova 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 

 
Osobnostní a soc. rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace chování a činnosti 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy,  
  komunikace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Prvouka 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
Rodinná a sexuální výchova 
ČJS-3-2-01 – rozlišuje blízké příbuzenské  
vztahy v rodině, role rodinných příslušníků, 
projevuje toleranci k přirozených odlišnos-
tem spolužáků i jiných lidí, jejich přednos- 
tem i nedostatkům 
ČJS-3-5-01 – uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní  
návyky s využitím elementárních znalostí o  
lidském těle 
- projevuje vhodným chováním a činnostem 
vztah ke zdraví 
  

 
Domov 
- místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
- rodina, soužití lidí, chování lidí, právo  
a spravedlnost 
Škola – mezilidské vztahy 
péče o zdraví, výživa, pitný režim,  
u lékaře, cvičení je zdravé, stavba lidského těla 
 

 
 
český jazyk  
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 
 

 
Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
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Prvouka 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJS-3-1-01 – vyjádří různými způsoby, co znamená 
domov 
- orientuje se v členění domu, bytu 
- napíše svou adresu, umí použít telefon 
ČJS-3-2-01 – pojmenuje základní povinnosti a práva 
členů rodiny 
- umí se chovat ke členům rodiny 
- uvědomuje si funkci rodiny ve společnosti 
- uvědomuje si potřeby dětí žijících v dětských 
  domovech a dětských vesničkách 
ČJS-3-1-01 – respektuje a dodržuje školní řád 
- dodržuje základní režimové návyky v průběhu dne  
   a týdne 
- usiluje o dobré vztahy ve třídě 
EV-3-1-02 – podílí se na vytváření společenství 
třídy prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel 
ČJS-3-5-02 – rozpozná dopravní značky v okolí 
školy 
ČJS-3-1-02 – jednoduše označí rozdíly mezi  
městským a venkovským prostředím 
- pojmenuje nejdůležitější části města a umístění   
 významných budov a objektů, orientuje se ve  
  městě 
- sestaví jednoduchý orientační plánek obce 
ČJS-3-1-02 – pojmenuje a ukáže světové strany 
- využije kompasu nebo buzoly na orientaci  v okolí 

Místo, kde žijeme 
 
 
 
Rodina 
 
 
 
 
 
Škola 
 
 
 
 
 
 
Naše obec 
 
 
 
 
 
 
 
Země, v níž žijeme 
 

český jazyk 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 
 
hudební výchova 
 
matematika 
 
pracovní činnosti 
 
etická výchova 
 
 

Výchova k myšlení v evrop. 
 a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
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ČJS-3-1-03 – rozliší typy krajiny podle výškové čle- 
nitosti 
- seznámí se s využitím krajiny člověkem 
- sleduje na mapě přítomnost vody v krajině 
- sleduje na mapě tok řek 
- vyjádří různými způsoby krásu přírody a její roz- 
  manitost 
- chrání přírodu i lidské výtvory v ní 
- orientuje se ve vlastivědné mapě ČR 
- vyjmenuje sousední státy ČR 
- rozlišuje státní symboly v naší vlasti 
ČJS-3-3-01 – určí čas podle hodin 
- využívá základní časové jednotky 
- používá kalendář, určí měsíce a týdny 
- sleduje data narození svých nejbližších 
- orientuje se v čase – současnost, minulost 
ČJS-3-3-02 – pojmenuje předměty používané naši- 
mi předky 
- vyjmenuje významné rodáky naší obce 
ČJS-3-3-03 – pojmenuje nejbližší historické pamá- 
tky 
- rozliší činnosti lidí – práce, hra, učení atd. 
- rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich 
  použití, chrání výsledky své práce 
- zařídí jednoduché záležitosti – nákupy 
- pojmenuje a popíše profese svých rodičů 
- rozlišuje a využívá nejvhodnějšími způsoby svůj 
volný čas 
- odlišuje výrobky zemědělské a průmyslové 

 
 
 
 
 
 
 
Naše vlast 
 
 
 
Lidé a čas 
 
 
 
 
Jak žili lidé dříve 
 
 
 
 
Věci a činnosti kolem nás 
 
Lidská činnost a tvořivost 
 
Práce a volný čas 
 
 
Lidé a výrobky 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
 
 
 
 
- komunikace 
 
Mediální výchova 
- interpretace vztahu medi- 
álních sdělení a reality 
 
 

Prvouka 3. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

- určí místo, kde se výrobky vyrábějí 
- orientuje se v síti obchodů 
- orientuje se ve světě techniky 
- komunikuje pomocí telefonu 
- rozpozná různé druhy dopravy a způsoby mo- 
  derního cestování 
ČJS-3-4-02 – vysvětlí rozdíly mezi živou a neživou 
přírodou 
- rozezná přírodniny a lidské výrobky 
- rozezná rozdíly mezi přírodninami, surovinami a 
  výrobky 
ČJS-3-4-03 – rozliší známé látky podle jejich vlast- 
ností 
- dělá jednoduché pokusy s látkami 
- popíše vlastnosti vody a její koloběh v přírodě 
- vysvětlí význam vzduchu pro život všech živých 
  organismů 
ČJS-3-4-01 – pozoruje nejrůznější podoby vzduchu 
v přírodě 
- vysvětlí základní význam vody pro život všech ži- 
vých organismů na Zemi 
- vysvětlí význam půdy pro živé organismy 
- seznámí se se složením půdy a jejím využití 
- posoudí Slunce jako zdroj světla, tepla, života a  
  zdraví 
 
 

 
 
Svět v pohybu 
 
 
 
Neživá příroda 
 
Látky a jejich vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
Vzduch 
 
Voda 
 
 
 
Půda 
 
Slunce a Země 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
- ekosystémy 
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ČJS-3-4-01 – rozliší nejznámější rostliny ze svého 
okolí 
- zařadí rostliny do skupin 
- vysvětlí rozdíl mezi bylinami a dřevinami 
- pozná a pojmenuje plody běžných druhů ovoce 
  a zeleniny 
- pozná nejznámější jedovaté houby 
- vysvětlí nebezpečí jedovatých hub 
- určí i nejznámější houby jedlé 
- popíše stavbu těla hub 
- vysvětlí rozdíly mezi rostlinami a živočichy 
- pojmenuje některá volně žijící i domácí zvířata 
- rozliší rozdíly v chování, způsobu života a pod- 
mínkách, v nichž tato zvířata žijí 
- určí některé typické znaky živočichů ze svého  
  okolí (tvar, hlavy, těla) 
ČJS-3-4-03 – rozliší známé látky podle jejich vlast- 
ností 
- dělá jednoduché pokusy s látkami 
- popíše vlastnosti vody a její koloběh v přírodě 
- vysvětlí význam vzduchu pro život všech živých 
ČJS-3-4-03 – vypěstuje samostatně nenáročnou 
rostlinu ze semínka 
- pečuje pravidelně o nějaké domácí zvíře 
- vytvoří kalendář přírody na základě vlastního po- 
  zorování 
- zaznamenává si průběžně počasí pomocí doho- 
dnutých značek 
 

 
 
Živá příroda 
Rostliny 
 
 
Houby 
 
 
 
Živočichové 
 
 
Zkoumáme přírodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmanitost přírody a její ochrana 
Rozmanitost života v přírodě 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
 
- základní podmínky života 
- ekosystémy 
 
 

Prvouka 3. ročník 
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- uvede příklady výskytu běžně známých organismů 
  v určitém prostředí 
- vyjádří některá možná ohrožení přírody 
- chová se ohleduplně k přírodě 
- třídí odpad 
- uvědomuje si závažnost znečišťování vody a  
  ovzduší 
ČJS-3-5-01 – orientuje se v základních odlišnostech 
člověka od jiných živočichů 
- pojmenuje části lidského těla 
- orientuje se ve změnách lidského těla během 
jeho 
  růstu a vývoje (pohlavní orgány) 
- orientuje se v roli ženy a muže při početí dítěte 
ČJS-3-5-02 – osvojí si způsoby chování se ke kama- 
rádům, těhotným ženám, starším lidem 
- rozpozná některé obvyklé příznaky nemocí 
- dodržuje zásady podávání léků a pokyny lékaře 
ČJS-3-5-01 – zvládne si ošetřit drobná poranění 
- ovládá návyky osobní hygieny 
- zná místo ukládání léků a zdravotnických mate- 
  riálů ve škole i doma 
- dokáže zavolat první pomoc postiženému 
ČJS-3-5-03 – uvědomuje si nebezpečí návykových 
látek a dokáže je odmítnout 
- chrání se před stykem s cizí krví (stříkačky) 
EV-3-1-08 – reflektuje situaci druhých a adekvátně 
poskytuje pomoc 
 

 
Rovnováha v přírodě 
(v lese, na louce, na zahradě, u rybníka, 
atd.) 
 
 
 
Člověk 
 
 
 
 
 
Pečujeme o zdraví 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- sebepoznání 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- řešení problémů 
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EV-3-1-05 – zvládá prosociální chování: pomoc v 
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky 
EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých situacích 
EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů 
 
Dopravní výchova 
ČJS-3-5-02 – reaguje v roli chodce na ostatní úča- 
stníky silničního provozu  
- používá reflexní doplňky a zná jejich dopad 
- v modelových situacích využívá osvojená pravidla 
  chování po stezkách pro chodce, v obytné zóně 
- rozeznává vybrané dopravní značky 
- bezpečně překonává silnici se světelnými signály, 
  přejde mezi zaparkovanými vozy a silnici s více 
  pruhy 
- ovládá pravidla jízdy na bruslích a koloběžce a  
  využívá je 
- v modelových situacích a při akcích školy uplatňu- 
  je bezpečné chování v dopravních prostředcích 
  a na zastávkách 
 

 
 
 
 
 
 
 
Na chodníku 
- pravidla chůze po chodníku 
. kdo je chodec (brusle, koloběžka, atd.) 
- nebezpečí a nebezpečné chování 
Silnice 
- pravidla chůze po silnici 
- nebezpečí na silnici, značky 
Místo pro hru 
- silnice a chodník (vhodná a nevhodná  
  místa ke hře) 
- hřiště a cesta na něj, obytná zóna a její 
  pravidla 
- na čem se jezdí (in-line brusle, koloběž- 
  ka, skateboard, atd.) 
Přecházení 
- přecházení mezi zaparkovanými vozy, 
  po přechodu s jízdním kolem 
Cestování autem 
- pravidla chování se na parkovišti, nástup 
výstup, pravidla chování, zádržné 
systémy 
Cesta dopravními prostředky 
- druhy a jejich specifikace, zastávka MHD 

 
 
 
 
 
 
 
český jazyk a literatura 
 
 
 
 
matematika 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 
 

 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorga- 
  nizace chování a činnosti 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy, komuni- 
  kace a kooperace 
- morální rozvoj 

Prvouka 3. ročník 
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Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 
situací 
 
ČJS-3-5-03 – v konkrétních případech rozpozná  
mimořádnou událost 
- jedná racionálně podle osvojeného schématu v  
  případě, že se ztratí a zná čísla na tísňovou linku, 
  domů, do školy 
- rozpozná rozdíly mezi signály (varovný signál,  
  požární poplach, zkouška sirén) 
- chová se účelně v případě požáru, mimořádné 
  události jiných rizikových situací běžného života, 
  hledá pomoc u důvěryhodné dospělé osoby 
 
ČJS-3-5-04 – reaguje adekvátně na pokyny dospě- 
lých osob při mimořádných událostech 
 
 
 
 
 

Opakování učiva z předešlého ročníku 
První pomoc – opakování z 2. ročníku 
Mimořádné události 
- seznámí se s pojmem 
- nejčastější mimořádné události 
- varování před nebezpečím 
- zásada volání tísňové linky 
Požáry 
- modelové situace způsobů chování 
- nebezpečí zábavné pyrotechniky 
Péče o zdraví a prevence rizik 
- bezpečné chování v různých životních 
  situacích a různých prostředí 
- nebezpečí za tmy, chování se při setkání 
  se s cizím člověkem 
- citlivé a věku odpovídající vysvětlení 
  podstaty rizikového chování (šikany), 
  pomoc v nouzi – příklady ze života 
- co mi může pomoci, když jsem v mimo- 
  řádné situaci 

český jazyk a literatura 
 
 
matematika 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 
 
tělesná výchova 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 

Osobnostní a soc. rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorga- 
  nizace chování a činnosti 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy, komuni- 
  kace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Rodinná a sexuální výchova 
ČJS-3-2-01 – vyjádří na základě svých zkušeností 
vztahy mezi lidmi, pravidla soužití ve škole, mezi 
chlapci a děvčaty, v rodině, v obci 
ČJS-3-5-01 – uplatňuje základní hygienické, režimo- 
vé a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle 
- projevuje vhodných chováním a činnostem vztah 
ke zdraví 
- dokáže pojmenovat rizika spojená s kouřením,  
  pitím alkoholu 
- zná jednoduché způsoby odmítání návykových  
  látek 
 

Soužití lidí 
- mezilidské vztahy, komunikace 
 
Chování lidí 
- pravidla slušného chování 
Člověk 
Pečujeme o zdraví 

český jazyk 
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
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5.7 Vlastivěda 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

   2 2     4 

   povinný povinný      

 

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu 

Vlastivěda rozšiřuje vědomosti o České republice a dalších státech v rámci 

Evropy. Výuku spojujeme s každodenním životem žáků, čerpáme z jejich 

zkušeností a poznatky dále prohlubujeme či na ně navazujeme. Seznamujeme 

žáky s právy i povinnostmi dětí. Vedeme je k všímání si i různých kultur jako 

projevů určitých skupin lidí, k vnímání sebe sama jakou součásti společnosti, 

demokratického státu. Seznamujeme nejen s životy panovníků, ale i životem 

různých sociálních vrstev. Zvýšenou měrou vedeme žáky k práci s literaturou, 

tj. historickými prameny, čerpání ze zkušeností svých, starších rodinných 

příslušníků, filmových zpracování historických událostí; k práci s atlasy a 

mapami, encyklopediemi, čerpání z naučných zeměpisných programů. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vychází ze vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět, blíže pak z tematických okruhů Místo, kde žijeme, 

Lidé kolem nás a Lidé a čas. Předmět vyučujeme na 1. stupni, a to konkrétně 

ve 4. a 5. ročníku. Obsah předmětu realizujeme prostřednictvím učiva daných 

tematických okruhů. V rámci okruhu Místo, kde žijeme, si žáci všímají místa, 

kde žijí, vnímají ho jako součást obce (města), ale i České republiky. V rámci 

okruhu Lidé kolem nás se zaměřujeme na pravidla soužití mezi lidmi a to nejen 

v rodině, ale i v širším kolektivu, na význam tolerance, empatie, pomoci, 

rovnoprávného postavení. V rámci okruhu Lidé a čas poprvé v rámci školního 

systému vzdělávání systematizujeme znalosti dějin zemí koruny české. 

Předmět vhodně doplňujeme výlety, exkurzemi, krátkodobými projekty apod.  

Integrace předmětů ● Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy ● Pracovní činnosti 

● Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení:  

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 

propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích 

činnostech a praktickém životě.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vnímá nejrůznější problémové situace v dějinách České republiky, 

rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o jeho příčinách a diskutuje o 

řešení problémových situacích.  
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Kompetence komunikativní:  

Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje.  

Kompetence sociální a personální:  

Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 

poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Vytváří si pozitivní 

představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty.  

Kompetence občanské:  

Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské 

normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 

tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.  

Kompetence pracovní:  

Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření. 

Orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko 

podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.  

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Vlastivěda se vyučuje od 4. ročníku do 5. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 1. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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ČJS-5-1-01 – poznává polohu svého bydliště vzhle- 
dem ke krajině a státu 
- poznává sousední státy 
ČJS-5-1-04 – vyhledává typické regionální zvláštno- 
sti přírody, osídlení, hospodářství a kultury 
ČJS-5-1-05 – porovnává své zážitky, zkušenosti a 
zajímavosti z vlastních cest a způsob života v naší 
vlasti i v jiných zemích 
EV-5-1-05 – hovoří se spolužáky o svých prožitcích 
EV-5-1-06 – vstupuje do vztahů se svými spolužáky 
a dokáže jejich nabídky využít k aktivitě, obhájí své 
názory a dohodne se na společném řešení 
ČJS-5-1-06 – má představu o hlavních orgánech  
státní moci, armádě ČR, o státních symbolech a  
jejich významu 
ČJS-5-3-05 – seznamuje se s historickými důvody  
pro zařazení státních svátků a významných dnů 
ČJS-5-1-02 – orientuje mapu podle světových 
stran, 
čte v mapě 
- určí světové strany i v přírodě 
ČJS-5-4-01 – poznává krajinu svého domova,  
orientuje se v ní, rozlišuje různé typy krajiny a určí 
jejich charakteristické rysy 
ČJS-5-4-02 – rozlišuje pojmy počasí a podnebí a  
správně zařadí naši vlast do podnebného pásu a 
určí charakteristické znaky 
ČJS-5-1-04 – vyhledá na mapě a stručně popíše  
významná města ČR, kulturní památky, průmyslová 
města, poznává jejich polohu a krajinu, ve které 
leží 

Česká republika – poloha v Evropě 
Sousední státy 
Státy EU 
Kraj ve kterém žiji 
Kraje ČR 
 
 
 
Základní komunikační dovednosti 
 
 
 
ČR – státní zřízení 
České státní symboly 
 
Státní svátky ČR 
 
Práce s mapou 
 
 
Typy krajin v ČR 
Zemědělství v ČR 
 
Počasí a podnebí 
 
 
Významná města v ČR 
 

český jazyk 
 
přírodověda 
 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 
 
matematika 
 
hudební výchova 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- psychohygiena 
Etický výchova 
- pozitivní hodnocení sebe 
  a druhých 
- tvořivost a základy spolu- 
  práce 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost, stát 
- principy, demokracie 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- lidské aktivity 
- problémy životního prostře- 
dí 
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ČJS-5-4-03 – podle mapy určuje naleziště nerost- 
ných surovin, úrodné oblasti 
- seznamuje se s dopadem těžby nerostných suro- 
vin na okolní krajinu 
ČJS-5-4-05 – poukazuje na změny v přírodním  
prostředí a některé problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí obce (města) 
ČJS-5-3-01 – využívá knihovny, muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů, pro pochopení minulosti,  
vysvětlí z jakých zdrojů se dozvídáme o pravěku 
SFG – hotovostní a bezhotovostní forma peněz,  
způsoby placení 
ČJS-5-3-04,05 – seznamuje se způsobem života a  
práce předků na našem území v minulosti a srovná- 
vá se současností 
- poznává, jak a kdy vznikla Velkomoravská říše 
- seznamuje se s počátky křesťanství na našem  
  území 
- seznámí se s některými starými českými pověstmi 
- poznává rozdíl mezi fakty a bájemi, mýty a pověs- 
  tmi        
- objevuje minulost kraje, předků 
- je obeznámen s obdobím vlády přemyslovských 
  knížat na našem území 
- seznamuje se s panováním prvních českých králů 
  z rodu Přemyslovců 
ČJS-5-3-05 – získává poznatky o kulturních památ- 
kách dochovaných z doby vlády Karla IV. o rozkvětu 
Českého království 

Průmysl a nerostné bohatství ČR 
 
 
 
Životní prostředí a jeho ochrana 
Chráněné oblasti v ČR 
 
Kapitola o čas 
České země v pravěku 
 
Keltové 
 
Příchod Slovanů 
Sámův kmenový svaz 
 
Velkomoravská říše 
Cyril a Metoděj 
 
Staré pověsti české 
Vznik českého státu, vláda přemyslov- 
ských knížat 
 
Život za vlády prvních přemyslovců 
 
Vznik Českého království 
 
Český stát za vlády Lucemburků 
 
 

český jazyk 
 
přírodověda 
 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 
 
matematika 
 
hudební výchova 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidská sídla 
- etnický původ 
 
 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- principy demokracie 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- mezilidské vztahy 

Vlastivěda 4. ročník 
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ČJS-5-3-04 – poznává život ve středověku 
ČJS-5-3-04 – vysvětlí, kdo to byli husité, Jan Hus,  
Jan Žižka, křižáci 
SFG – rozlišuje základní formy vlastnictví 
ČJS-5-3-04 – vypráví o dalším rozkvětu českých 
zemí za vlády Jiřího z Poděbrad 
- seznamují se s dalšími jmény českých panovníků 
  z rodu Jagellonců 
- vypráví o dalším rozvoji v astronomii, alchymii a 
  hlavně umění 
- zařadí některé historické stavby ze svého okolí 
 ke slohu – renesance (Lednice, apod.) 
 
 
 
 
 
 
Finanční gramotnost 
- orientuje se v základních formách vlastnictví 
- používá peníze v běžných situacích, odhadne a  
  zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze 
- na příkladu ukáže nemožnost realizace všech  
  chtěných výdajů, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčo- 
  vat a jak vracet dluhy, porovná svá přání a potře- 
  by se svými finančními možnostmi 
- vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka 
  správce peněz 
 

Život ve středověku 
Husitské války 
 
 
České země po husitských válkách 
 
 
 
První Habsburkové na českém trůně 
Konec středověku 
Počátky novověku 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnictví 
- soukromé, veřejné, osobní, společné 
 
 
- rozpočet, příjmy a výdaje na 
domácnost, 
  hotovostní a bezhotovostní forma peněz 
  způsoby placení, banka jako správce pe- 
  něz 
Soužití lidí 
- obchod, firmy, banky, principy, demo-    
  kracie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematika 
 
český jazyk 
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
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ČJS-5-3-01 – pracuje s časovými údaji a využívá  
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději  
a mezi jevy 
SFG OV 11 – pracuje s penězi, chápe, co je to hoto- 
vostní a bezhotovostní forma peněz 
ČJS-5-3-01 – chápe, co znamená poddanství 
- uvědomuje si vliv osvícenských reforem na život 
poddaných 
ČJS-5-3-03 – poznává, kdo to byli vlastenci a jak se 
zasloužili o obrození českého jazyka 
ČJS-5-3-04 – seznamuje se s významnými  
osobnostmi národního obrození 
SFG OV 12 – poznává způsoby placení  
ČJS-5-3-02 – seznamuje se s některými vynálezy a  
jejich významem pro společnost, srovnává je se  
současnými 
SFG OV 12 – vnímá banku jako správce peněz 
ČJS-5-3-04 – poznává velká díla a význam vzniku  
politických spolků 
ČJS-5-3-02 – pracuje s encyklopediemi a hledá  
v nich přínosné podměty k učivu 
ČJS-5-3-01 – uvědomuje si nebezpečí a hrůzy válek, 
rozdíly v životě lidí v době války a v době míru 
 
ČJS-5-3-03 – má představu o průběhu 1. světové 
války 
- poznává, kdy vznikla ČSR 
ČJS-5-3-04 – vypráví o budování nového státu,  
o osobě prezidenta T. G. Masaryka 

České země – součást Rakouska 
 
 
Standarty finanční gramotnosti 
 
Osvícenství 
Obrození českého jazyka 
 
Nové uspořádání společnosti 
Politické probuzení 
Národ sobě 
 
Standarty finanční gramotnosti 
Vynálezy mění svět 
 
 
Standarty finanční gramotnosti 
Rozkvět kultury a umění 
 
 
 
1. světová válka 
Zrod nového Československa 
Období komunistické vlády 

český jazyk 
 
přírodověda 
 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 
 
dramatická výchova 
 
informační technologie 
 
anglický jazyk 
 
německý jazyk 

Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost, stát 
 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikulturalita 
 
 
 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občanská společnost 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občan, společnost, stát 
 
 
 

Vlastivěda 5. ročník 
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EV-5-1-01 – reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace, omezuje hrubé výrazy z verbální ko- 
munikace, pokládá vhodnou otázku 
EV-5-1-02 – uvědomuje si své schopnosti a silné  
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení 
EV-5-1-04 – poznává základní city, vede rozhovor 
s druhými o jejich prožitcích, na základě 
empatické- 
ho vnímání přemýšlí nad určitou pomocí 
EV-5-1-05 – jednoduchými skutky uplatňuje tvoři- 
vost v mezilidských vztazích, především v rodině a 
v 
kolektivu třídy 
EV-5-1-06 – ochotně vstupuje do vztahů s vrstevní- 
ky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na  
nevhodné reaguje asertivně 
ČJS-5-3-03 – časově zařadí období 2. světové války 
ČJS-3-5-04 – popíše těžký život lidí za 2. světové 
války, boj proti nacistům 
ČJS-5-3-05 – objasní historické důvody zařazení  
státních svátků a významných dnů 
ČJS-5-3-04 – seznamuje se s poválečným vývojem 
republiky 
- je seznámen s událostmi roku 1968 a s následným 
  vlivem Sovětského svazu, cenzurou ve školství a  
  kultuře 
- poznává rozdíly mezi totalitním a demokratickým 
  státem 
EV-5-1-03 – vnímá radost a úspěchy druhých, utvá- 
ří své pozitivní sebehodnocení 

 
 
 
 
Od totality k demokracii 
Počátek nových nadějí 
Vznik České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
2. světová válka 
 
 
Státní svátky 
 
Zrod nového Československa 
Období komunistické vlády 
 
 
 
 
Od totality k demokracii 
Počátek nových nadějí 
Vznik České republiky 

 
 

 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost, stát 
 
 
 
 
 
 
 
Envirometnální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
 
- lidské aktivity 
- problémy životního pro- 
  středí 
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ČJS-5-3-03 – poznává demokratické změny, které 
nastaly v ČSR 
ČJS-5-3-01 – časově zařadí vznik ČR a vysvětlí, jaké 
je její státní zřízení 
ČJS-5-1-01 – vyhledá na mapě a určí polohu našeho 
hlavního města 
ČJS-5-1-04 – poznává historii Prahy, její rozvoj a  
současnost 
ČJS-5-1-03 – popisuje krajinu, řeky, průmysl i 
země-dělství Středních Čech a vyhledá dané údaje 
v mapě 
- poznává krajinu, podnebí, průmysl, významná 
  města Východních Čech a dané údaje vyhledává 
  na mapě 
ČJS-5-4-05 – uvědomuje si nutnost ochrany životní- 
ho prostředí, navrhuje možnosti, jak může sám  
životní prostředí chránit 
- zná pravidla chování v chráněných krajinných  
  oblastech a dodržuje je 
ČJS-5-1-01 – poznává pohoří severních, západních  
i jižních Čech 
ČJS-5-1-04 – na mapě vyhledá naleziště nerostných 
surovin, seznámí se s jejich využitím 
- poznává významná lázeňská města 
ČJS-5-4-04 – uvědomuje si význam přehrad, rybní- 
ků 
ČJS-5-1-04 – seznámí se s termínem hlavní  
evropské rozvodí a zjišťuje, kde se u nás nachází 
 

 
 
 
 
Praha – poloha, vznik, rozvoj, historie 
a současnost 
 
 
Střední Čechy 
 
 
Východní Čechy 
 
 
Jižní Morava 
 
 
 
 
Severní Čechy 
Západní Čechy 
Nerostné bohatství ČR 
 
Lázně v ČR 
Povodí a rozvodí ČR 

 
 

Osobnostní a soc. výchova 
- seberegulace 
 
 

Vlastivěda 5. ročník 
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ČJS-5-1-05 – srovnává své vlastní zkušenosti a záži- 
tky z cest po ČR s poznatky v učebnici a jiných 
doplňujících publikacích 
ČJS-5-1-04 – vyjmenuje typy elektráren 
- poznává pohoří a nížiny severní Moravy 
- orientuje se, jaký průmysl i zemědělství se na  
  severní Moravě vyskytuje 
ČJS-5-3-02 – uvědomuje si význam historických pa- 
mátek pro poznání minulosti 
ČJS-5-1-04 – poznává historii Prahy, její rozvoj a  
současnost 
ČJS-5-3-04 – seznamuje se s polohou, historií i sou- 
časností Brna 
ČJS-5-1-04 – vysvětlí, jaké měli lidé představy o  
tvaru Země v minulosti a dnes 
ČJS-5-1-02 – popíše, co to je globus, mapa 
ČJS-5-1-03 – charakterizuje kontinenty, časová a 
klimatická pásma 
- pracuje s mapou, s atlasem světa 
- ukáže hranice Evropy 
- poznává rozdíl mezi poloostrovy a ostrovy 
- vyhledá v mapě a popisuje velké nížiny a hory  
  Evropy 
- vyhledává na mapě Evropy oceány a moře 
ČJS-5-4-01 – popisuje koloběh vody v přírodě a 
uvědomuje si význam vodstva na Zemi 
ČJS-5-4-03 – poznává velké řeky Evropy 
- zajímá se o živočišstvo a rostlinstvo Evropy 
 

 
 
 
Elektrárny v ČR 
Severní Morava 
 
 
Jižní Morava 
 
 
 
 
 
Planeta Země 
Světadíly 
Časová pásma a podnebné pásy 
 
 
 
Hranice Evropy 
 
Nížiny a hory v Evropě 
 
Vodstvo v Evropě 
 
 
 
Rostlinstvo a živočišstvo 

 
 

 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- objevujeme Evropu a svět 
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ČJS-5-05 – seznamuje se s evropskými státy a jejich 
hlavními městy 
ČJS-5-1-03 – seznámí se podrobněji se sousedními  
státy ČR 
- zajímá se o významná města, povrch, průmysl a 
zemědělství sousedních států ČR 
ČJS-5-1-01 – orientuje se na mapě 
 
 
 
 
 
 
 
Finanční gramotnost 
- orientuje se v základních formách vlastnictví 
- používá peníze v běžných situacích 
- porovná svá přání se svými finančními možnostmi 
- zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze 
- na příkladu ukáže nemožnost všech chtěných 
úda- 
  jů 
- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší 
než 
  výdaje 
- na příkladech objasní rizika půjčování peněz 
- vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 
  dluhy 
- uvede příklady základních příjmů a výdajů domá- 
  cnosti 
- na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží 

 
 
Evropské státy a jejich hlavní města 
Německo 
Rakousko 
Slovensko 
Polsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnictví 
- soukromé, veřejné, osobní 
- rozpočet, výdaje 
- příjmy a výdaje domácnosti 
 
- hotovostní a bezhotovostní forma peněz 
- způsoby placení peněz 
- banka jako správce peněz 
- úspory, půjčky 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

matematika 
přírodověda 
 
český jazyk 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
výtvarná výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální rozvoj 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace 
- kompetence 
 
 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů a rozhodo- 
vací dovednost 
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5.8 Přírodověda 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

   2 2     4 

   povinný povinný      

 

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu 

Rozšiřujeme znalosti v oblasti živé i neživé přírody. Rozvíjíme jejich 
chápání Země jako jednoho celku ve vztahu k chování lidí.  

V přírodovědě si žáci rozvíjejí znalosti o lidském těle v jeho vývoji od dětství 

po stáří. Zabývají se stavem zdraví i nemoci v kontextu zdravého životního 

stylu. Seznamujeme je s pravidly bezpečného chování v různých životních 

situacích ohrožujících zdraví jedince i skupiny. Zároveň s vnímáním sebe sama 

jako součásti lidského druhu seznamujeme žáky i s informacemi týkajícími se 

Země jako planety sluneční soustavy. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda vychází ze vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět, blíže pak z tematických okruhů Rozmanitost přírody 

a Člověk a jeho zdraví. Obsah předmětu realizujeme prostřednictvím učiva 

daných tematických okruhů. Přírodovědu vyučujeme na 1. stupni, a to 

konkrétně ve 4. a 5. Předmět vhodně doplňujeme výlety, besedami, exkurzemi, 

krátkodobými projekty apod. Zvýšenou měrou vedeme žáky k práci s 

encyklopediemi a přírodovědně zaměřenou literaturou, čerpání z 

přírodovědných naučných programů ve škole i v Ekocentru. Část výuky 

realizujeme prostřednictvím školního preventivního programu. 

Integrace předmětů ● Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk 

● Pracovní činnosti 

● Vlastivěda 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení:  

Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 

dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. 

Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy.  
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Kompetence komunikativní:  

Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 

potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními 

lidmi.  

Kompetence sociální a personální:  

Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo 

o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného 

úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 

čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.  

Kompetence občanské:  

Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, 

je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 

zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí. Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 

poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v 

krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 

Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 

respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 

podpory a ochrany zdraví a udržitelného rozvoje společnosti.  

Kompetence pracovní:  

Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 

nebo nové pracovní podmínky. Využívá znalosti a zkušenosti získané v 

jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 

přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání 

a profesním zaměření.  

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Přírodověda se vyučuje od 4. ročníku do 5. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Přírodověda 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJS-5-4-01 – porovnává a pozoruje propojenost  
prvků živé a neživé přírody 
- poznává principy rovnováhy přírody 
- pozoruje přírodní společenstva na konci léta 
ČJS-5-4-03 – třídí rostliny a živočichy podle oblasti 
jejich výskytu 
- rozliší a ukáže jehličnaté a listnaté stromy 
ČJS-5-4-05 – zhodnotí činnosti člověka, které mo- 
hou les poškozovat, ale hlavně i chránit 
ČJS-5-4-04 – prakticky třídí živočichy do známých 
skupin podle jejich společných znaků 
- pozoruje změny v přírodě na podzim 
- zaznamenává si změny počasí 
- dodržuje zásady hygieny, denní režim 
ČJS-5-4-03 – popisuje živočichy a rostliny u lidských 
obydlí, jejich hospodářský užitek 
ČJS-5-4-07 – porovnává vlastnosti látek, měří veli- 
činy, utvrzuje si znalosti a zapisuje výsledky měření 
v daných jednotkách 
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a odůvodní 
  postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
ČJS-5-1-02 – pracuje s kompasem, určí světové  
strany 
ČJS-5-4-03 – pozoruje přírodní společenstva v zimě 
ČJS-5-4-07 – prakticky ověřuje, hodnotí vlastnosti 
vody, skupenství, vysvětlí koloběh vody, složení  
vzduchu 

Podmínky života 
 
Potravinové řetězce 
Příroda pozdního léta 
Zvířata v lese 
 
Les a lesní porost 
 
Savci, ptáci, obojživelníci a plazi žijící  
v lese 
Příroda na podzim 
Kalendář přírody 
Zdraví 
U lidských obydlí – živočichové a rostliny 
 
Měření vlastnosti látek 
 
 
 
 
 
Kompas, magnetická síla 
 
Příroda v zimě 
Vlastnosti vody 
Vlastnosti vzduchu 

český jazyk 
 
vlastivěda 
 
výtvarná výchova 
 
tělesná výchova 
 
matematika 
 
pracovní činnosti 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 

Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost, stát 
Osobnostní a sociální vých. 
- poznávání 
- řešení problémů 
 
Enviromentální výchova 
- problémy životního prostře- 
dí 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

287 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

288 

 

Přírodověda 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
průřezová témata 
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ČJS-5-4-05 – zdůvodní, proč člověk nemá vodu  
znečišťovat 
- navrhne možnosti zlepšení životního prostředí 
ČJS-5-4-01 – využívá práce s přírodninami – 
nerosty 
třídí je a určuje je podle jejich vlastností 
ČJS-5-4-02 – vysvětlí střídání dne, noci, ročních  
období na základě elementárních poznatků o Zemi 
ČJS-5-4-04 – zapisuje a porovnává počasí na jaře, 
pozoruje přírodu, hodnotí svá pozorování 
ČJS-5-2-01 – vyjádří na základě vlastních zkušeností 
vztahy mezi lidmi, v rodině 
ČJS-5-5-06 – předchází nemocem a úrazům 
- uplatňuje základní dovednosti, související s pod- 
porou zdraví a jeho prevence 
ČJS-5-4-04 – prakticky třídí živočichy a rostliny, 
využívá jednoduché klíče, atlasy, vytváří si svůj  
vlastní herbář rostlin 
ČJS-5-3-04 – dokáže popsat správné vybavení kola, 
orientuje se v dopravních situacích 
ČJS-5-4-04 – pozoruje rostliny a živočichy ve svém 
okolí, na škole v přírodě 
ČJS-5-4-02 – pozoruje přírodu v létě 
ČJS-5-4-05 – uvědomuje si odpovědnost lidí i sebe 
samého na ochraně životního prostředí, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a přírodní katastrofy 
ČJS-5-2-05 – své znalosti z ekologické výchovy  
uplatňuje i při výchovných programech Ekocentra 
(soutěže, výlety) 
 

Ekologická výchova 
 
 
Nerosty a horniny 
 
Slunce, sluneční soustava 
Země, slunovraty rovnodennost 
Přírodní společenství na jaře 
 
Rodina, manželství 
 
Výchova ke zdraví 
 
 
Na poli – rostliny a živočichové 
 
 
Dopraví výchova – vybavení kola, bezpečná 
jízda na jízdním kole 
Na louce – rostliny a živočichové 
 
Ekologie a životní prostředí  
 
 
 
Ekologické soutěže (ke Dni Země, aj.) 

  
Mediální výchova 
- interpretace vztahu  
  mediálních sdělení a reality 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
 - lidské vztahy 
 
 
 
Osobnostní a sociální vých. 
- psychohygiena 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- kreativita 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- hodnoty a postoje 
- komunikace 
. kooperace a kompetice 
 
 

Přírodověda 4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
průřezová témata 

EV-5-1-05 – jednoduchými skutky realizuje tvoři- 
vost v mezilidských vztazích 
EV-5-1-06 – iniciativně vstupuje do vztahů s vrstev- 
níky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 
nevhodné reaguje asertivně 
ČJS-5-4-02 – zhodnotí, porovná počasí v jednotli- 
vých ročních obdobích 
ČJS-5-4-07 – zhodnotí své získané vědomosti a po- 
zorování 
 

- chrání a nepoškozuje přírodu při společných 
  vycházkách a výletech 
- pomáhá při úklidu kolem školy 
- podílí se na společných projektech zaměře- 
  ných na ochranu přírody 
Kalendář přírody 

 Etická výchova 
- pozitivní hodnocení sebe 
  a druhých 
- tvořivost a základy spolu- 
  práce 
- základy asertivního chování 
 

 

 

 

 

Dodatek: 

1. Žáci čtvrtých tříd se každoročně účastní týdenního pobytu v přirodě – Školy v přírodě, kde si v praxi ověří své poznatky nabyté ve  
vyučování a doplní si je o vlastní pozorování v přírodě. 
 

2. Od prvního ročníku se žáci zúčastňují výchovných programů pořádaných Ekocentrem Hodonín. Tyto programy jsou zaměřeny na 
praktické poznávání přírody a hlavně její ochrany. 
 

3. Žáci 3. a 4. ročníků jsou seznamováni a zaškoleni jednak Policií ČR a instruktory BESIP o bezpečnosti a správném se chování 
na veřejnosti a v dopravě. 
Ve 4. ročníku získávají žáci na základě splněných jízd na kole a testu Průkaz cyklisty. 
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Přírodověda 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Dopravní výchova 
ČJS-5-5-04 – popíše výbavu cyklisty a jízdního kola 
k bezpečné jízdě  
- zná způsob a pravidla bezpečné jízdy 
- prokáže bezpečný pohyb na kole (při vhodných 
  podmínkách školy), chová se ohleduplně k ostat- 
  ním účastníkům silničního provozu, bezpečně pře- 
  koná s kolem silnici a zvládá základní manévry 
  cyklisty 
- vybere bezpečné místo pro pohyb na kole 
- jako cyklista správně používá reflexní i ostatní  
  doplňky a výbavu kola 
- rozezná vybrané značky 
- naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně  
  cesty dopravními prostředky, posoudí rizika cesty 
- v modelových situacích prokáže znalost chování 
  v krizové situaci 

Výbava jízdního kola a cyklisty 
- povinná a doporučená výbava jízdního 
  kola a cyklisty (přilba, doplňky pro bez- 
  pečí) 
- odpovědnost cyklisty a vztahy mezi  
  účastníky silničního provozu 
Způsob jízdy na jízdním kole 
- technika jízdy, přeprava zavazadel 
Bezpečná cesta 
- místa pro jízdu na kole 
Cyklista na silnici 
- problematika silnice z pohledu cyklista 
  a značení, bezpečnost jízdy za snížené 
  viditelnosti a zhoršených podmínek, pře- 
  cházení s kolem, vedení kola, vjíždění do 
  silnice, zastavování, odbočování 
- kde si hrát, značky 
Cyklista na křižovatce 
- druhy křižovatek, kruhový objezd 
Rodinný cyklistický výlet 
- plánování, výbava, způsob jízdy ve sku- 
  pině 
V ohrožení 
- zásady správného chování v krizové  
  situaci 

český jazyk a literatura 
 
 
 
 
 
matematika 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 

Osobnostní a sociální rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace chování a činností 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy, komuni- 
  kace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Přírodověda 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 
situací 
ČJS-5-5-04 – bezpečně se pohybuje v budově  
i mimo budovu v případě rizikových situací aplikuje 
pravidla bezpečného chování v různých situacích 
- pojmenuje základní mezilidské vztahy 
- rozpozná projevy lidské nesnášenlivosti (šikana, 
  násilí, zastrašování – protiprávní jednání) 
 
 
 
 
- zvládá základní pravidla bezpečného zacházení 
  s ohněm 
 
 
 
ČJS-5-5-06,07 – poskytne základná první pomoc 
(dezinfikuje a ošetří drobná poranění) 
- rozezná život ohrožující zranění 
- přivolá pomoc dospělého k záchraně postiženého, 
  tonoucího 
- ví o nebezpečí užívání léků bez vědomí 
 

Opakování a rozvíjení poznatků z minu- 
lých ročníků 
Osobní bezpečí a prevence duševního a 
fyzického zdraví 
- vysvětlení významu pojmů: poznávání 
  cizího prostředí, strach, stres, zbabělost, 
  statečnost – příklady ze života 
- evakuace 
- rizika letních prázdnin 
- nález neznámého předmětu (munice, 
  spadlé elektrické dráty, železniční vago- 
  ny) 
Požáry a jejich rizika 
- příčiny vzniku požárů, požáry v přírodě, 
  lesní požáry, největší rizika požárů 
Péče a zdraví a poskytování první pomo- 
ci 
- různý obvazový materiál a technika  
  ošetření vzhledem k poraněné části těla 
- rizika u vody, přecenění sil, nebezpečí u 
  vody (tobogány, horské řeky…) 
- co se mnou může dít v nebezpečných 
  situacích 

český jazyk a literatura 
 
 
 
 
matematika 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 

Osobnostní a sociální rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace chování a činností 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy, komuni- 
  kace a kooperace 
- morální rozvoj 
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Přírodověda 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČJS-5-4-01 – pozoruje a popíše různé podmínky  
života na Zemi, rozdělí živé a neživé organizmy 
- roztřídí a charakterizuje podle vzhledu a 
vlastností 
  druhy nerostů a hornin 
ČJS-5-4-05 – rozezná druhy elektráren podle jejich 
energetických zdrojů 
- přiřadí elektrárny do mapy ČR 
- rozlišuje druhy energie a jejich zdroje 
- objasní výhody využití elektrické energie v domá- 
  cnosti a celkově pro život člověka 
ČJS-5-4-07 – sestaví jednoduchý elektrický obvod, 
srovnává využití el. energie dříve a dnes, zná a do-
držuje bezpečné zacházení s elektrickými přístroji 
ČJS-5-4-03 – uvědomuje si význam půdy pro člově- 
ka 
ČJS-5-4-02 – objasní historické důvody o tvaru  
Země 
- chápe Zemi jako součást sluneční soustavy, její 
  závislost na Slunci při střídání dne a noci, ročních 
  obdobích a rozdělení času 
- poznává pohyb Měsíce, jeho tvary a názvy, souvi- 
  slosti pohybu Měsíce s časovým 
ČJS-5-4-04 – prakticky třídí organismy do známých 
skupin, využívá k tomu jednoduché klíče, atlasy, 
přehledy a orientuje se v encyklopediích 
ČJS-5-5-01 – rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
narození 

Život na Zemi 
Člověk a živá příroda 
Nerudní suroviny, rudy, drahé kovy,  
energetické přírodní zdroje 
Energie 
Formy a druhy energie 
Elektrická energie 
 
Elektrický proud 
 
Elektrický obvod 
 
 
Půda, složení, druhy a význam 
 
Člověk a Vesmír 
Souhvězdí, galaxie 
Slunce, sluneční soustava 
Země – jak vypadá Země 
Proč se střídá den a noc a roční období 
Pozorujeme Měsíc 
 
Člověk a příroda 
Třídění živých organismů 
- bakterie a sinice, houby, rostliny a živo- 
  čichové 
Lidské tělo 
Krevní oběh, dýchací, trávící, nervová  
soustava, smysly 

český jazyk 
 
vlastivěda 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 
 
tělesná výchova 
 
dramatická výchova 
 
informační technologie 
 

Envirometnální výchova 
- základní podmínky života 
- ekosystémy 
- vztah člověka a prostředí 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
 
Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- etnický původ 
- princip soc. smíru 
- lidské vztahy 
 
 
 
 

Přírodověda 5. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČJS-5-5-01 – využívá vlastních poznatků o lidském 
těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 
orgánových sousta a podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 
ČJS-5-5-08 – uplatňuje ohleduplné chování k dru- 
hému pohlaví, orientuje se v bezpečných způsob- 
bech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v  
daném věku 
EV-5-1-01 – reflektuje důležitost i neverbální ko- 
munikace, nevyjadřuje se hrubě, zvládá položit 
vhodnou otázku 
ČJS-5-5-03 – účelně si plánuje denní režim 
ČJS-5-5-04,05,03 – uplatňuje účelné způsoby cho- 
vání při prevenci zdraví i v situacích ohrožujících 
zdraví, při odmítání návykových látek 
ČJS-5-4-03 – na základě jednoduchých pokusů se 
seznamují s těmito jednoduchými stroji 
EV-5-1-11 – těší se i z úspěchu druhých, pozitivně 
druhé hodnotí 
- chápe, že vědecký pokrok šel stále kupředu až ke 
  vzniku spalovacích motorů 
- velmi jednoduše dokáže popsat, jak fungují spalo- 
  vací motory 
- objevuje možnosti využití lidské síly a přírodních 
  sil k tvorbě pohonu a energie 

 
 
 
Rozmnožovací soustava 
 
 
 
 
 
 
Ochrana zdraví, první pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a lidské výtvory 
Člověk zpracovává výrobky 

 Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- poznání, sebepoznání 
- psychohygiena 
- poznávání lidí 
- komunikace 
- hodnoty a postoje 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálního sdělení 
- interpretace vztahu  
  mediálních sdělení a reality 
- tvorba mediálních sdělení 
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Dopravní výchova 
ČJS-5-5-04 – bezpečně ovládá pravidla chodce i  
cyklisty 
- rozezná další dopravní značky 
- poznává vztahy účastníků silničního provozu 
- odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí 
  správné řešení, snaží se zachovat adekvátně situ- 
  aci 
- zná ohleduplné chování a osvojuje si ho 
- snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na sebe 
  i ostatní účastníky silničního provozu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pojmenuje základní mezilidské vztahy 
- pozná projevy lidské nesnášenlivosti 
(šikana, násilí, zastrašování, atd.) 
 

Na chodníku 
- shrnutí pravidel bezpečného a ohledu- 
  plného chování na chodníku, vztahy  
  mezi lidmi 
Výbava jízdního kola a cyklisty 
- správná výbava – reflexní doplňky,  
  odpovědnost cyklisty a vztahy mezi nimi 
Chodec a cyklista na silnici 
- shrnutí pravidel bezpečného chování se 
  (chůze, jízda po silnici, snížená viditel- 
  nost) 
Bezpečná jízda 
- technika jízdy, cyklostezky a silnice 
Cyklista na křižovatce 
- pravidla pro bezpečnou jízdu po křižo- 
  vatce 
Volný čas a sportovní aktivity 
- druhy aktivit s provozem na silnici 
Přecházení silnice 
- shrnutí základních pravidel 
Cesta dopravními prostředky 
- vztahy a bezpečnost v autě, v MHD 
Prázdniny 
- zásady správného chování při cestování 
Nebezpečí – možnosti jejich řešení 
v dětství a dospívání 
- základy zvládání stresových stavů 
- nebezpečí internetu (kyberšikana, atd.) 

český jazyk a literatura 
 
 
 
 
 
matematika 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 

Osobnostní a sociální rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
- seberegulace a sebeorga- 
  nizace chování a činností 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy, komuni- 
  kace a kooperace 
- morální rozvoj 
 
 
 

Přírodověda 5. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Sexuální výchova 
ČJS-5-5-01 – využívá poznatků o lidském těle k  
vysvětlení funkcí jednotlivých orgánových soustav 
a podpoře vlastního zdravého způsobu života 
ČJS-5-5-02 – rozlišuje jednotlivé etapy lidského ži- 
vota a orientuje se ve vývoji dítěte před a po naro- 
zení 
ČJS-5-5-08 – uplatňuje ohleduplné chování k dru- 
hému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsob- 
bech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v  
daném věku 
- seznámí se základy sexuální výchovy 
 

Lidské tělo 
- stavba lidského těla, základní funkce a 
  projevy, základní potřeby člověka 
Péče o zdraví 
- zdravý životní styl, správná výživa, pitný 
  režim, denní režim 
- biologické a psychické změny v období 
  dospívání 
- intimní a duševní hygiena 
- etická stránka sexuality 
- partnerství, manželství, rodičovství 
- přenosné nemoci (hepatitida, HIV/AIDS) 
  cesty přenosu a prevence před nimi 
- osobní bezpečí (násilí, sexuální obtěžo- 
  vání, zneužívání)  
 

český jazyk 
 
výtvarná výchova 
 
dramatická výchova 

Osobnostní a sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
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5.9 Dějepis 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

     2 1 2 2 7 

     povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu 

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.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost. Předmět realizujeme na 2. stupni, a to konkrétně v 6. až 9. 

ročníku. Vzdělávací obsah je rozdělen do tematických celků: Člověk v 

dějinách, Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace. Kořeny evropské 

kultury, Křesťanství a středověká Evropa, Objevy a dobývání. Počátky nové 

doby, Modernizace společnosti, Moderní doba, Rozdělený a integrující se svět. 

Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které vhodně doplňujeme 

výlety, exkurzemi, krátkodobými projekty.  

Integrace předmětů ● Dějepis 

Mezipředmětové vztahy ● Zeměpis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 

propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 

tvůrčích činnostech a praktickém životě.  

Kompetence k řešení problémů: 
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 Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 

uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu.  

Kompetence sociální a personální:  

Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s danými historickými tématy. 

Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k 

upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne radu nebo o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině i k 

debatě̌ celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 

při řešení daného úkolu, oceňuje znalosti druhých lidí, respektuje 

různá hlediska a čerpá poučení z toho, co je řečeno a probíráno.  

Kompetence občanské:  

Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 

dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 

kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 

sportovních aktivit.  

Kompetence pracovní:  

Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 

na změněné nebo nové pracovní podmínky.  
 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Dějepis se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace. 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Dějepis 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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D-9-1-01 – uvede příklady historických pramenů, 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 
D-9-1-02 – orientuje se v časové přímce v době 
př.n.l., n.l. 
 
D-9-2-01 – orientuje se v historické mapě 
- chronologicky seřadí hlavní historické epochy 
- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců 
D-9-2-02 – objasní význam zemědělství, 
zpracová- 
ní kovů pro lidskou společnost 
D-9-2-03 – uvede příklady archeologických nale- 
zišť na našem území, zejména v regionu 
 
D-9-3-02 – rozpozná souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých země- 
dělských civilizací 
-charakterizuje a porovná životní styl 
v nejstarších 
 státech, na příkladech demonstruje objevy 
 významné pro lidstvo 
D-9-3-02 – uvede nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí světového kulturního 
dědictví 
D-9-3-04 – porovná základní formy vlády a posta- 
vení společenských skupin v jednotlivých staro- 
věkých státech 
D-9-3-03 – na konkrétních příkladech ukáže  
přínos antické kultury, pojemnuje rozdíly mezi 
polyteismem a křesťanstvím 

Člověk v dějinách 
- historie, archeologie, historické pra- 
  meny, muzea, knihovny, vnímání  
  historického času, časová osa, 
  periodizace dějin 
 
Počátky lidské společnosti 
- vznik a vývoj lidského rodu 
- doba kamenná, doba bronzová, 
  doba železná 
- stěhování národů 
- pravěk českých zemí, Keltové,  
  Germáni, Slované 
 
Nejstarší civilizace. 
kořeny evropské kultury 
- nejstarší starověké civilizace: 
Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína: 
přírodní podmínky, kulturní odkaz 
- starověké Řecko: periodizace řeckých 
  dějin, válečné konflikty, principy  
  řecké demokracie, životní styl, kultu- 
  ras a vzdělanost v Řecku 
- starověký Řím: Etruskové, doba  
  královská, republika, vojenské výboje 
  triumvirát, císařství, životní styl v 
  Římě, křesťanství, kultura a umění  
  antické doby 

 
 
matematika, český  
jazyk, přírodopis 
 
 
 
 
přírodopis, zeměpis, 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk, zeměpis, 
výtvarná výchova 

 
září 
 
 
 
 
 
říjen 
listopad 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
leden 
únor 
 
 
 
březen 
duben 
 
 
květen 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- Ekosystémy 
 
 
 
Aplikovaná etická výchova 
- rodina, hodnota rodiny 
 
Výchova k myšlená v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- lidské vztahy 
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Dějepis 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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D-9-1-03 – orientuje se v časové ose 
D-9-4-01 – vysvětlí odlišné postavení a práva  
jednotlivých vrstev středověké společnosti, v  
základech popíše fungování feudálního systému 
 
D-9-4-03 – ukáže na mapě pravlast Slovanů,  
uvede některé dnešní státy poznamenané vlivem 
keltských a germánských kmenů, ukáže na mapě 
směry výbojů Vikingů 
D-9-4-02 – na příkladech demonstruje odlišnost 
a podobnost křesťanství a islámu, seznámí se s 
základními pojmy arabské kultury 
D-9-4-03 – uvede významné panovníky Velké 
Moravy, přemyslovského knížectví, jmenuje 
významné krále dynastie Přemyslovců 
- na mapě ukáže území Velké Moravy a významná 
  slovanská hradiště 
D-9-4-05 – rozpozná základní znaky románského 
a gotického umění a uvede příklady významných 
kulturních památek 
D-9-4-04 – objasní vývoj českého státu za vlády 
Lucemburků a Jagellonců a postavení státu v 
evropských souvislostech 
D-9-5-02 – stručně popíše příčiny vzniku refor- 
mního hnutí v církvi a základní teze Husova učení 
- vysvětlí příčiny a důsledky husitských válek 
- jmenuje mocnosti bojující ve stoleté válce a  
dopad války na vývoj Evropy 

Prameny a čas (1h) 
Ranný středověk 
- struktura středověké společnosti 
(3h) 
- stěhování národů (1h) 
- Francká říše, Svatá říše římská, 
  Byzantská říše (3h) 
- islám, islámské říše (Arabové, Turci) 
  (2h) 
- křížové výpravy (1-2h) 
- vikingové, příchod Slovanů (2h) 
 
 
- Sámova říše, Velká Morava (3h) 
- český přemyslovský stát (5h) 
 
 
 
- románské umění (1-2h) 
 
 
Vrcholný středověk 
- proměna středověké krajiny, středo- 
  věká města, gotické umění, středově- 
  ká vzdálenost (5h) 
- Lucemburkové na českém trůnu (3h) 
- husitská revoluce (2-3h) 
- Jagellonci na českém trůnu, Jiří z Po- 
děbrad (2h) 
- stoletá válka 

 
český jazyk, zeměpis, 
hudební výchova, 
výtvarná výchova, 
výchova ke zdraví, 
výchova k občanství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk, zeměpis, 
hudební výchova, 
výtvarná výchova, 
výchova ke zdraví, 
výchova k občanství 
 

 
září 
 
říjen 
 
listopad 
 
prosinec 
 
leden 
 
únor –  
březen 
 
 
 
duben 
 
 
 
květen 
 
 
červen 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
Etická výchova: 
Důstojnost a identita lidské 
osoby – úcta k lidské osobě, 
lidská práva 
Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
- lidské vztahy 
 
 
 
Etická výchova 
- aktivní naslouchání 
- informace o různých světo- 
  názorech 
 
 
Multikulturní výchova 
- etnický původ 
Výchova k myšlená v evrop. 
a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět 
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Dějepis 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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D-9-5-03 – uvede jména významných mořeplavců 
podle mapy popíše cesty 
- na mapě Ameriky ukáže centra velkých indián- 
ských civilizací, uvede jména dobyvatelů 
 
D-9-5-04 – v základních znacích popíše a porovná 
památky renesance a jiných uměleckých slohů 
- vysvětlí příčiny vzniku reformního hnutí v Evro- 
  pě, uvede známé osobnosti 
D-9-5-06 – vysvětlí základní princip fungování 
absolutistické monarchie, ukáže na příkladu 
konkrétního státu/panovníka 
D-9-5-05 – objasní postavení a náboženské  
poměry českého státu uvnitř habsburské mo- 
narchie 
D-9-5-07 – rozpozná základní znaky barokní 
kultu- 
ry a uvede představitele baroka a příklady výz- 
namných kulturních památek 
- vysvětlí pojem osvícenský absolutismus, uvede 
jména známých osvícenců 
- v mapě ukáže hlavní kolonie pod nadvládou 
Velké Británie 
- popíše v základních údajích vznik USA, odliší 
válku za nezávislost od občanské války v USA,  
jmenuje známé prezidenty USA 
- uvede významné reformy Marie Terezie a  
  Josefa II a jejich význam pro společnost 
- odliší v základních rysech rokokové a klasicistní 
kulturní památky 

Raný novověk 
- objevné cesty, předkolumbovská  
  Amerika 
- renesance a humanismus 
- reformace a protireformace 
 
 
 
 
Vrcholný novověk 
- Habsburkové na českém trůnu, doba 
  Rudolfa II, náboženské poměry v  
  českém státu 
- české stavovské povstání, třicetiletá 
  válka, Habsburská monarchie po tři- 
  cetileté válce 
- absolutistické monarchie v Anglii, 
  Francii a v Rusku 
- barokní kultura 
Moderní dějiny 
- osvícenství, osvícenský absolutismus 
   (s. 11) 
- Anglie a Velká Británie (kolonie s. 14) 
- vznik USA (s. 21nn), občanská válka 
  (s. 116) 
- habsburská monarchie v 18. století, 
  reformy Marie Terezie a Josefa II  
  (s. 37) 
- Rokoko, klasicismus (s. 49) 

český jazyk, zeměpis, 
hudební výchova, 
výtvarná výchova, 
výchova k občanství 
 

 
září 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
únor  
 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost a stát 
 
 
Multikulturní výchova 
- multikulturalita 
- lidské vztahy 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
a globálních souvislostech 
- principy demokracie 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
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Dějepis 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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D-9-6-02 – popíše hlavní příčiny a důsledky vypu- 
knutí Velké francouzské revoluce 
- v mapě ukáže vybrané bitvy napoleonských  
  válek 
- uvede hlavní vynálezy a objevy průmyslové 
  revoluce, vysvětlí změnu ve společenském 
uspořádání 
D-9-6-03 – vysvětlí pojem a cíle národního 
obrození, jmenuje významné osobnosti ČNO 
- popíše vznik Rakouska-Uherska, na mapě ukáže 
jednotlivé části 
D-9-6-04 – stručně vysvětlí sjednocení Německa 
a Itálie 
D-9-6-05 – uvede jména posledních Romanovců, 
příčiny zániku carského režimu v Rusku, stručně 
popíše průběh a důsledky bolševické revoluce, 
vysvětlí význam kolonií pro mocnosti světa v  
mapě doloží příklady kolonií významných států 
D-9-6-06 – uvede příklady nejvýznamnějších 
objevů techniky a vědy přelomu 19. a 20. století 
- odliší kulturní památky přelomu 19. a 20. stol. 
  od přechozích uměleckých směrů s jinými  
  evropskými hnutími za svobodu a sebeurčení 
  národů 
D-9-6-05 – na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy v druhé pol. 19. stol. 
- charakterizuje soupeření mezi velmocemi a  
  vymezí význam kolonií 

 
 
- Francouzská revoluce a napoleonské 
  války (s. 55-67) 
- Průmyslová revoluce (s. 70) 
 
 
 
- Národní obrození a romantismus 
  (s. 84) 
- Metternichovský absolutismus, ČNO 
  (s. 82) 
- Revoluční rok 1848 (s. 91) 
- Bachův absolutismus, rakousko- 
  uherské vyrovnání (s. 119) 
- Sjednocení Německa a Itálie (s. 108) 
- Rusko na přelomu 19. a 20. století 
  (s. 113) 
- Japonsko v 19. stol. (s. 115) 
- Imperialismus a kolonialismus (s 106) 
- Technicko-vědecká revoluce (s. 102) 
- Kultura na přelomu 19. a 20. stol. 
  (s. 123) 

 
 

březen 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 
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Dějepis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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D-9-6-06 – objasní příčiny vypuknutí první  
světové války, vysvětlí její důsledky, na mapě 
ukáže nové zbraně, techniku a taktiku užité 
ve válce, orientuje se v dataci začátku a konce 
1. světové války 
- ukáže na mapě jednotlivé nástupnické státy 
- v základních bodech porovná demokratický 
  systém s totalitním zřízením 
D-9-7-05 – uvede významné osobnosti politiky 
vědy a kultury první ČSR 
D-9-7-03 – charakterizuje totalitní systémy 
v SSSR a Německu 30. let, důsledky jejich 
existence pro svět 
- popíše příčiny a průběh vypuknutí druhé  
  světové války, uvede významná světová boji- 
  ště, orientuje se v dataci začátku a konce 
  2. sv. války 
D-9-7-04 – na příkladech vyloží pojmy antise- 
mitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z  
hlediska lidských práv 
- v základních obrysech vysvětlí pojmy genoci- 
  da, holocaust, na mapě ukáže známé koncen- 
  trační a vyhlazovací tábory 
- orientuje se v dataci vyhlášení protektorátu 
  Čechy a Morava, vysvětlí postavení Slovenns- 
  kého štátu za války 
 

Moderní doba 
- svět před válkou, koloniální panství 
- první světová válka, mocnosti, politické, 
  sociální a kulturní důsledky, ruská revo- 
  luce 1917 
- světová bojiště, nové zbraně a bojová  
  taktika užitá v 1. svět. válce 
- poválečné uspořádání světa, vznik ČSR 
- totalitní režimy – komunismus (Lenin, 
  Stalin), fašismus, nacismus (Hitlerovo 
  Německo) 
- ČSR mezi válkami, hospodářství a politi- 
  cký vývoj, rozbití ČS, Mnichov 
- kultura a věda mezi válkami 
- druhá světová válka, situace na světo- 
  vých bojištích 
- holocaust, zločiny proti lidskosti 
- ČS za války, protektorát Čechy a Morava 
  domácí a zahraniční odboj, atentát na 
  Heydricha 
- poválečné uspořádání, postupimská  
  konference 
Rozdělený a integrující se svět 
- počátky studené války, 1. berlínská krize 
  válka v Koreji, Suezská krize 
- poválečné ČS, únorový převrat, politické 
  procesy, každodennost v 50. a 60. letech 
- berlínská krize, válka ve Vietnamu,  
  karibská krize, odzbrojování (s. 105) 

český jazyk, zeměpis, 
hudební výchova, 
výtvarná výchova, 
výchova k občanství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk, zeměpis, 
výchova k občanství, 
přírodopis 
 

 
září 
 
 
 
 
říjen 
 
 
listopad 
 
 
 
 
prosinec –  
leden 
 
 
únor  
 
březen 
 
 
 
duben 
 
 
 
květen 

Etická výchova 
- úcta k lidské osobě, svoboda, 
  rovnost, občanská zralost 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost a stát 
 
Multikulturní výchova 
- etnický původ 
- princip soc. smíru, solidarity 
 
Etická výchova 
- pozitivní vzory x pochybné 
  idoly, vztah k autoritě 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
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Dějepis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

D-9-7-05 – vysvětlí pojmy odboj a heydrichiá- 
da, jmenuje některé známé osobnosti našeho 
odboje 
- uvede důsledky použití atomové zbraně v 
Japonsku 1945 
- popíše důsledky postupimské konference 
  pro Německo a ČSR, zvláště s ohledem na 
  osud národnostních menšin v ČSR 
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
  světa, uvede příklady střetávání obou bloků, 
  na mapě ukáže státy východního bloku a 
  železnou oponou 
- v hrubých obrysech popíše události únorové- 
  ho převratu 
- zamyslí se nad polickými procesy 50. let 
- orientuje se v pojmech Pražské jaro, srpnová 
  okupace 1968, normalizace, disent, samizdat, 
  Charta 77, perestrojka, Sametová revoluce 
- stručně popíše události Sametové revoluce 
  1989 a důsledky pro ČS 
D-9-8-01,02,03,04 – orientuje se v pojmech 
NATO, EU, OSN 
- na mapě současného světa ukáže ohniska 
  významných válečných konfliktů nejnovějších 
  dějin 

- východní blok (krize V bloku, SSSR,  
  Varšavská smlouva) 
- ČSSR 1968, Pražské jaro, normalizace 
- perestrojka, Sametová revoluce 
- kultura a věda po II. světa válce 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
červen 

Enviromentální výchova 
- lidské aktivity, problémy 
  živ. prostředí 
- základní podmínky života 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediální sdělení 
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5.10 Výchova k občanství 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

     1 1 1 1 4 

     povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Výchova k občanství směřujeme k formování a rozvíjení 

občanského profilu žáků. Pomáháme žákům orientovat se ve významných 

okolnostech společenského života a ve vztazích mezi lidmi. Umožňujeme 

žákům konfrontovat vlastní zkušenosti s informacemi z dalších zdrojů, které 

utvářejí názor na realitu a formují vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského 

života. Seznamujeme žáky s odpovědností občana státu, významem voleb a 

demokracie, občanskými právy a povinnostmi. Učíme je pozitivnímu vztahu k 

menšinám a empatii ke znevýhodněným lidem. Občanskou výchovou vedeme 

žáky k mravně odpovědnému jednání, formujeme u nich vědomí odpovědnosti 

za vlastní život, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, za 

fungování mezilidských vztahů. Otevíráme cestu k sebepoznávání a k přijímání 

pozitivních životních hodnot. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství vychází ze 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Předmět realizujeme na 2. stupni, a to 

konkrétně v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací obsah je rozdělen do tematických 

celků: Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Člověk, stát a hospodářství, 

Člověk, stát a právo, Mezinárodní vztahy, globální svět. Předmět realizujeme 

formou vyučovacích hodin, které vhodně doplňujeme výlety, exkurzemi, 

krátkodobými projekty.  

Integrace předmětů ● Výchova k občanství 

Mezipředmětové vztahy ● Zeměpis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

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

Kompetence k řešení problémů: 

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

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

Kompetence sociální a personální:  

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

Kompetence občanské:  

Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské 
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.  

Kompetence pracovní:  

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

 
 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Výchova k občanství se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace:  2. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Výchova k občanství 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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VO-9-2-01,02 – dokáže vysvětlit pojem  
domov – význam rodiny pro vývoj člověka 
- na příkladech dokládá význam spolupráce při 
  řešení úkolů v rodině 
 
 
 
 
VO-9-2-03, VO-9-1-10 – uvědomuje si význam 
vzdělání, společenských pravidel a norem ve  
škole 
- dokáže vysvětlit systém školství 
 
VO-9-1-04 – vysvětlí funkci důležitých institucí 
obce a kraje 
- pozná místní tradice, památky a významné 
  osobnosti 
- dokáže vyjádřit vztah k místu, kde žije 
 
VO-9-1-01 – objasní účel důležitých symbolů 
našeho státu a způsoby jejich používání 
VO-9-1-02 – rozlišuje projevy vlastenectví od  
projevů nacionalismu 
VO-9-4-03 – charakterizuje demokratický  
systém 
 

Rodinný život 
Typy rodin, funkce rodiny, role v rodině,  
příbuzenské vztahy, manželství, spokoje- 
ná rodina, rodinné zázemí, rodina – ostrov 
bezpečí, rodinný rozpočet, typy rozpočtu, 
rodina jako vzor, náhradní domov 
exkurze v dětském domově v Hodoníně 
 
Život ve škole 
Výchova, vzdělání a rozvoj osobnosti,  
systém českého školství, pravidla ve škole, 
školní řád, efektivní učení 
 
Naše obec 
důležité instituce (obecní zřízení), zajáma- 
vá a památná místa, významní rodáci,  
místní tradice. Ochrana kulturních pamá- 
tek, přírodních objektů a majetku 
 
Naše vlast 
zvyky a tradice v regionech, jazyk, pojem 
vlasti a vlastenectví, zajímavá a památná 
místa, co nás proslavilo, významné osob- 
nosti, státní symboly, státní svátky, vý- 
znamné dny, demokratický právní stát 

výchova ke zdraví 
český jazy a literatura 
dějepis 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
zeměpis 
dějepis 
český jazyk a literatura 
výtvarná výchova 
 
 
zeměpis 
dějepis 
český jazyk a literatura 
environmentální vý- 
chova 
výtvarná výchova 
 
zeměpis 
dějepis 
český jazyk 
informační technolo- 
gie 

září 
říjen 
 
 
 
 
 
 
listopad 
prosinec 
 
 
leden 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
březen 

Kompetence k řešení problé- 
mů 
- modelová situace 
 
Kompetence pracovní 
- rozhovor, diskuse, příklady 
  z běžného života 
  (představa o budoucnosti) 
 
Kompetence komunikativní 
- nacvičování komunikace při 
  společenském styku, 
vyjadřo- 
  vání vlastního názoru, práce 
  s médii 
 
Kompetence sociální a perso- 
nální 
- skupinové práce, samostatné 
  práce 
 
Kompetence občasnké 
- skupinové práce (rozlišuje  
  mravné, nemravné, výhody a 
  nevýhody demokracie, práva 
  a povinnosti člověka, respe- 
  ktují jiná etnika, ochrana  
 člověka za mimořádných udá- 
 lostí, politická situace 
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Výchova k občanství 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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VO-9-1-08 – uvědomuje si význam historie 
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování 
  a aktivně proti němu vystupuje 
VO-9-1-06 – porozumění povinnostem spoje- 
ných s obranou státu a pochopení role ozbro- 
jených sil na národní i mezinárodní úrovni 
 
 
 
 
VO-9-1-07 – zhodnotí a na příkladech doloží 
význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří 
své možnosti, jak může v případě potřeby po- 
máhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení 
VO-9-1-08 – objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i 
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k  
menšinám 
 
VO-9-2-04 – chápe závislost člověka na příro- 
dě v návaznosti na vegetační cyklus přírody 
- jmenuje, vyhledává v kalednáři významné  
  dny a svátky, dokáže je spojit se zvyky a tra- 
  dicemi 
 
- zná zásady první pomoci 
 

Z historie 
Základní údaje o historii své země (vznik 
republiky, Národní divadlo, obsazení  
Československa, Okupace sovětskými voj- 
sky, konec komunismu apod.), významné 
kulturní i sportovní osobnosti, naši prezi- 
denti, Praha, obrana vlasti – situace, kdy je 
třeba bránit stát, způsoby pomoci v kon- 
krétním případě ohrožení 
 
Miniúvod do lidských práv 
přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi,  
rovnost a nerovnost, práva dětí, práva a  
povinnosti, rovné postavení mužů a žen, 
lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi 
 
 
 
 
Člověk v rytmu času 
Kalendář, zvyky a tradice podle kalendáře 
 
 
 
 
První pomoc 
Zásady první pomoci 

dějepis 
zeměpis 
český jazyk 
tělesná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
zeměpis 
český jazyk 
dějepis 

duben 
 
 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetence k učení 
- projekty, skupinové práce 
 
 
 
Multikulturní výchova 
 
 
 
Mediální výchova 
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VO-9-1-07 – uplatňuje vhodné způsoby chová- 
ní a komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem 
VO-9-1-09 – rozpoznává netolerantní, rasisti- 
cké, xenofobní a extremistické projevy v cho- 
vání lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 
projevům lidské nesnášenlivosti 
VO-9-1-10 – posoudí a na příkladech doloží 
přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve 
škole, v obci 
 
VO-9-1-08 – objasní potřebu tolerance ve spo- 
lečnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i  
odlišné názory, zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menším 
 

I. Život mezi lidmi 
- patříme k lidem (minirita, majorita) 
- vliv rodiny (sociální role, funkce rodiny) 
- ve škole (úloha školy ve společnosti) 
- mezi vrstevníky přátelství, kamarádství, 
  davové chování) 
- komunikace (slovní, neverbální – mimi- 
  ka, média zóny osobního prostoru) (klady 
  a zápory) 
- vzdělávací program Vliv médií v knihovně 
 
 
 
II. Člověk a kultura 
- kultura (hmotné výtvory, zvyky, hodnoty, 
  pravidla, normy) 
- umění (divadlo, film, tanec, literatura, 
  hudba, výtvarné umění) 
- krása kolem nás (subjektivní pocit, ideál 
  krásy v různé společnosti) 
- víra a náboženství (vliv na tradice a zvyky 
  různých kultur) 
- nestarší formy náboženství (nejznámější 
  světová náboženství) 
- slušnost (etika a etiketa) 
- kam za kulturou 
 

výchova ke zdraví 
 
 
informační technolo- 
gie 
 
český jazyk a literatura 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
výtvarná výchova 
hudební výchova 
dějepis 
český jazyk a literatura 
 
 
člověk a svět práce 
 
 
 
člověk a příroda 
přírodopis 

září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
listopad, 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden 

Osobnostní a sociálná výcho- 
va (OSV) 
Výchova demokratického  
občana (VDO) 
- občanská společnost a škola 
- občan, občanská společnost 
  a stát 
OSV  
– mezilidské vztahy. 
Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
 
Multikulturní výchova (MKV) 
- multikulturní diference 
- multikulturalita 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
Mediální výchova (MV)  
- vnímání mediálních sdělení 
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VO-9-1-02 – rozlišuje projevy vlastenectví od 
projevů nacionalismu 
VO-9-1-03 – zdůvodní nepřijatelnost vandal- 
ského chování a aktivně proti němu vystupuje 
 
 
 
VO-9-3-01 – rozlišuje a porovnává různé 
formy 
vlastnictví, uvede jejich příklady 
- objasní potřebu dodržování zásad ochrany 
  duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňu- 
  je ve svém jednání 
VO-9-3-02 – přednosti a rizika použití plateb- 
ních karet (uvést na příkladech) 
 
VO-9-4-01 – rozlišuje nejčastější typy a formy 
státu a na příkladech porovná jejich znaky 
VO-9-4-03 – objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro každodenní život  
občanů 
VO-9-4-04 – vyloží smysl voleb do zastupitel- 
stev v demokratických státech a uvede příkla- 
dy, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat V 
každodenní život občanů 
VO-9-5-01 – zná čím se zabývají nejznámější 
organizace 
- dokáže správně reagovat při mimořádných 
  situacích 
 

III. Přírodní a kulturní bohatství 
- krásy naší země 
- ochrana přírodního a kulturního boha- 
  tství (UNESCO) 
- zachraňme Zemi (osobní odpovědnost  
  každého) 
 
IV. Majetek v našem životě 
- naše potřeby (primární a sekundární) 
- majetek a vlastnictví (formy získání maje- 
  tku i porušení práv, duševní i duchovní 
  majetek) 
- finanční gramotnost (bezhotovostní  
  platby, debetní a kreditní karta) 
 
V. Řízení společnosti 
- stát (formy) 
- cesta k demokracii (přímá a nepřímá) 
- volby (typy) 
- začlenění do veřejného života 
 
VI. Svět kolem nás 
- spolupráce mezi zeměmi Evropy (EU) 
- tolerance k národnostním menšinám 
  (předsudky) 
- nadnárodní organizace (OSN, NATO, 
  UNICEF,..) 
- ochrana obyvatel za mimořádných  
  událostí 

environmentální  
výchova 
 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
člověk a společnost 
 
 
 
 
 
 
člověk a příroda 

únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen –  
duben 
 
 
 
 
 
květen 
 
 

 
 
OSV 
- sebepoznání a sebepojetí 
- kooperace a kompetence 
- hodnoty a postoje 
 
VDO, VMEGS 
- objevujeme Evropu a svět 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 
- rozvoj schopností poznávání 
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VO-9-2-01 – objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní osobnosti a po- 
tenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 
VO-9-2-02 – posoudí vliv osobních vlastností 
na dosahování individuálních i společných cílů, 
objasní význam vůle při dosahování cílů a pře- 
konávání překážek 
 
 
VO-9-2-03 – rozpozná projevy záporných  
charakterových vlastností u sebe i u druhých 
lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 
VO-9-2-04 – popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a volní vlastnosti, 
rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůběru 
VO-9-1-07 – dokáže uplatnit asertivní jednání 
v konfliktních situacích 
- dokáže si pěstovat duševní zdraví i tělesné 
 

I. Osobnost 
- fáze lidského života (cv. tvůj dosavadní 
  život na filmu) 
- vlastnosti osobnosti 
- sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí 
- volní vlastnosti 
- temperament, charakter 
- motivy, potřeby, zájmy, hodnoty 
- vlohy, schopnosti, dovednosti, intelige- 
  ce, nadání, talent, tvořivost 
II. Psychické stavy a procesy 
- poznávání, vnímání 
- představy, fantazie 
- myšlení, řeč, řešení problémů 
- paměť, zapomínání, pozornost 
- učení 
- city 
 
III. Člověk v sociálních vztazích 
- chování, prožívání, jednání (agrese, pasi- 
  vita) 
- asertivita 
- stres (stresory vnitřní i vnější) 
- konflikt (chování při konfliktu) 
- tělesné a duševní zdraví, relaxace 
IV. Hospodaření 
- dělba práce 

výchova ke zdraví 
 
jazyk a jazyková 
komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
biologie 
 
 
 
 
člověk a svět práce 
tělesná výchova 
hudební výchova 
 
 
 
 
 
matematika 

září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
listopad –  
leden 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
březen 
 
duben 
 
 

Osobnostní a sociální výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
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Výchova k občanství 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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VO-9-3-08 – rozlišuje a porovnává úlohu  
výroby, obchodu a služeb, uvede příklady, 
uvede příklady jejich součinnosti 
VO-9-3-06 – na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu 
VO-9-3-07 – orientace v oblasti peněz, vlastní- 
ctví a placení 
- orientace ve finančních produktech 
- propojovat problematiku korupce s běžným 
  životem 
- vedení diskuse 
 
 
VO-9-4-02 – rozlišuje a porovnává úkoly  
jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgá- 
nů a institucí 
VO-9-4-03 – objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro každodenní život  
občanů 
VO-9-5-01 – popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů  
jejich uplatňování 
 

- výrobní a nevýrobní odvětví 
- trh, směna (nabídka, poptávka) 
- tvorba ceny, inflace 
- ekonomie 
- finanční gramotnost (nabídka finančních 
  produktů pro zhodnocení volných finanč. 
  prostředků, možnosti půjčení chybějících 
  finančních prostředků 
- korupce (příklady korupčního jednání, 
  diskuse o příčinách, důsledcích a řešení 
  korupčního jednání v konkrétních  
  situacích) 
 
V. Právní minimum 
- morální a právní normy, následky poru- 
  šování norem 
- právní vztah (osoba právnická a fyzická, 
  právní způsobilost (zákonný zástupce), 
  právní oblast, právní odvětví, právní 
  předpisy, právní normy 
- ústava 
- státní moc - výkonná (Prezident, vláda) 
 - zákonodárná (parlament) 
 - soudní (soustava soudů ČR) 
- základní práva a svobody (Listina základ- 
  ních práv a svobod) 
- politika (politické spektrum, politické  
  strany 
- právo v Evropě (EU) 

 
 
 
 
 
matematika 
 
 
 
 
 
dějepis 

 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
červen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost, stát 
- občanská společnost 
 
 
 
 
 
exkurze – soudní jednání 
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Výchova k občanství 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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VO-9-4-05 – přiměřeně uplatňuje svá práva 
a respektuje práva a oprávněné zájmy dru- 
hých lidí, posoudí význam ochrany lidských 
práv a svobod 
VO-9-4-06 – objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní po- 
měr, manželství 
 
 
VO-9-4-07 – provádí jednoduché právní úkony 
a chápe jejich důsledky, uvede příklady někte- 
rých smluv upravujících občanskoprávní  
vztahy – osobní přeprava, koupě či pronájem 
věci 
 
 
 
 
 
 
 
VO-9-4-08,09,10,11 – vysvětlí pojem právní 
stát 
- vysvětlí význam dodržování právních norem 
a objasní možné důsledky jejich nedodržování, 
uvede příklady nejzávažnějších protispolečen- 
ských jevů 
 

I. Občan 
Já jako občan obce 
- obec a její obyvatelé, život v naší obci 
- účast spoluobčanů na správě a řízení  
  obce 
- právo volební a petiční 
- význam komunálních voleb 
- právo na informace 
 
Na úřadě 
- vyřizování záležitostí na úřadu 
Jsem občanem státu 
- státní občanství 
- ovlivňování věcí veřejných v demokrati- 
  cké společnosti 
- postavení cizinců, migrace 
 
Jsem členem Evropské unie 
- ČR jako součást EU, práva a povinnosti 
  plynoucí z občasntví EU 
 
II. Občan a právo 
Odvětví práva ČR 
- význam práva, právní řád ČR, zákony,  
  právní předpisy a právní normy, právní 
  vědomí 
 
Občanskoprávní vztahy 
- právní vztahy, fyzická a právní osoba 

výchova ke zdraví 
 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
pracovní činnosti 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 

Mediální výchova: 
- komunikace v médiích 
Multikulturní výchova: 
- vztahy občanů různých 
  kultur 
Osobnostní a sociální výchova: 
- poznávání 
- komunikace 
- mezilidské vztahy 
- poznávání lidí 
Etická výchova: 
- komunikace otevřená,  
  pravdivě 
Výchova demokratického  
občana: 
- občan, společnost, stát 
- formy participace v politic- 
  kém životě 
- principy demokracie 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech: 
- Evropa a svět nás zajímá 
- jsme Evropané 
- objevujeme Evropu a svět 
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mezipředmětové vztahy 
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VO-9-3-03 – rozlišuje a porovnává různé 
formy vlastnictví, uvede příklady 
- vnímá subjektivní hodnotu peněz 
 
 
 
 
VO-9-3-04 – vysvětlí, jakou funkci plní  
banky a jaké služby občanům nabízejí 
- dokáže objasnit pojem autorská práva 
 
 
 
 
 
VO-9-4-06 – objasní význam právní úpra- 
vy důležitých vztahů – vlastnictví, praco- 
vní poměr 
VO-9-4-07 – provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich důsledky, uvede 
příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – osobní příprava, 
koupě, oprava či pronájem věci 
 
 

- právní způsobilost 
- základní občanská práva, Ústava ČR a 
  Listina základních práv a svobod 
 
Vlastnictví 
- občanský zákoník, vlastnické právo,  
  zodpovědnost vlastníka, dědění 
- způsoby nabývání vlastnictví, nakládání 
  s penězi 
- majetek a bohatství v žebříčku našich hodnot 
 
Ochrana majetku 
- oprávněné a neoprávněné omezení  
  vlastnického práva, vyvlastnění 
- pojištění majetku, pojištění odpovědnosti 
  za škodu 
- autorská práva, jejich porušování 
- základní práva spotřebitelů 
 
Smlouvy 
- občanskoprávní smlouvy, jejich záležitosti 
- uzavírání smluv, druhy smluv 
- zakázka, závazky, pohledávky 
 
Odpovědnost za škodu 
- zodpovědnost občanů za jimi způsobenou 
  škodu 
- právo domáhat se odškodnění 
- beseda s právníkem 

výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden 

 
 
 
 
Etická výchova: 
- asertivní chování 
 
Osobnostní a sociální výchova: 
- řešení problémů 
- hodnoty, postoje 
 
Etická výchova: 
- uvážlivé rozhodování v  
  každodenních situacích 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova: 
- řešení problémů 
- hodnoty, postoje 
 
 
Etická výchova: 
- řešení osobních problémů 
 
Osobnostní a sociální výchova: 
- řešení problémů 
- kooperace a kompetice 
- hodnoty, postoje 
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- dokáže uplatnit vhodné způsoby chová- 
  ní v různých životních situacích, uvést 
  cíle rodiny 
 
 
VO-9-3-02 – rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do kterých obla- 
stí stát směřuje své výdaje, uvede příkla- 
dy dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 
 
 
 
 
 
VO-9-3-02 – dodržuje zásady hospodár- 
nosti, popíše a objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi a se svým i svěřeným 
majetkem, vyhýbá se rizikům hospodaře- 
ní s penězi 
 
 

III. Právní ochrana 
- orgány právní ochrany a sankce 
 
Rodiče a děti 
- výchova, právní odpovědnost rodičů, mravní 
  a právní důsledky rozvodu 
- náhradní rodinná péče 
- beseda s právníkem 
 
VI. Hospodaření 
Stát a národní hospodářství 
- ekonomika, zásahy státu do ekonomiky –  
  - normativní a pozitivní ekonomie, řízená a  
  tržní ekonomika, fungování trhu 
 
Státní rozpočet 
- státní rozpočet – zdroje příjmů 
- daně v daňové soustavě ČR 
 
Záchytná sociální síť 
- sociální politika státu 
- druhy pojištění 
- pomoc potřebným  
 
Peněžní ústavy 
- peněžní ústavy, ČNB, bankovní služby, úrok, 
  úvěř 
- elektronické bankovnictví 
- Právní subjekty podnikání 

 
 
 
 
výchova ke zdraví 
 

 

 

 

 

 

 

matematika 

 

 

výchova ke zdraví 

 

informatika 

 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen 

 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova: 
- analýza etických aspektů 
  různých životních situací 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova: 
- poznávání 
- mezilidské vztahy 
- hodnoty, postoje 
 
 
Etická výchova: 
- spolupráce v obtížných 
  sociálních situacích 
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5.11 Fyzika 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

     2 2 2 1 7 

     povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Fyzika umožňujeme žákům činnostními a badatelskými metodami 

výuky hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si 

uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v 

praktickém životě. Díky specifickým poznávacím metodám rozvíjíme u žáků 

dovednost soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a 

měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, 

analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáky tak 

učíme zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, 

hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda. Vzdělávací obsah je rozdělen do tematických celků: Látky a 

tělesa, Pohyb těles; síly, Mechanické vlastnosti tekutin, Energie, Zvukové děje, 

Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír. Předmět vyučujeme na 2. stupni, a 

to konkrétně v 6. až 9. ročníku. Předmět realizujeme formou vyučovacích 

hodin, které vhodně doplňujeme exkurzemi, krátkodobými projekty.  

Integrace předmětů ● Fyzika 

Mezipředmětové vztahy ● Matematika 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled 
na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá  
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné 
řešení problému. Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické 
postupy.  



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

336 

 

 

Kompetence komunikativní:  
 
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 
projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně 
na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a 
vhodně argumentuje.   
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá.  
 
Kompetence občanské:  
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.  
 
Kompetence pracovní:  
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 
Fyzika se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni posílena 
z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která 

vychází z klasifikačního řádu školy. 
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Fyzika 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- co znamená slovo fyzika, jak fyzika 
  ovlivňuje každodenní život 
F-9-1-01,04 – rozlišit na příkladech látku 
a těleso 
- rozlišit typy látek 
 
 
F-9-2-02 – dokáže vysvětlit pojem  
fyzikální veličina 
- zvládá měření délky, pravidla měření, 
  měří hmotnost, čas 
- zná souvislost rychlosti, dráhy a času 
 
 
F-9-10-4 – umí měřit rychlost, objem, 
teplotu 
F-9-1-03 – dokáže pochopit roztažnost 
těles a látek v praxi 
- zná pojem hustota a její měření, pojem 
  síla 
 

- fyzika – úvod 
- látka a těleso 
 
 
 
 
- fyzikální veličiny a jejich měření 
- měření délky, určení polohy 
- hmotnost těles, čas 
- pohyb těles, rychlost 
 
 
 
 
- pohyb těles, rychlost 
- objem a jeho měření 
- roztažnost látek a měření teploty 
- hustota a její měření 
- síla a její měření 
 

přírodopis – nerostné 
složení hornin 
chemie – látky 
 
 
 
matematika –  
převody jednotek 
zeměpis – časová 
pásma 
 
 
 
 
přírodopis – teploty 
různých živočichů, 
rychlosti pohybu 
živočichů 
zeměpis – vegetační 
pásma 
matematika – výpočty 
rychlosti - zlomky 
 

 

 

září 
 
 
 
 
 
říjen 
 
listopad 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
leden 
 

rozvoj schopnosti  
poznávání 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sebepoznání a sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
laboratorní práce - hustota 
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Fyzika 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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F-9-6-02 – chápe příležitost a odpudivost 
v elektrickém poli 
- chápe elektrování třením, model atomu 
 
F-9-6-03 – pokusně rozliší vodič a izolant 
- ví co je zdroj el. náboje a el. pole 
 
F-9-6-5 – osvojil si pojem magnet a jeho 
působení na tělesa z různých látek 
- zná co je elektromagnetická indukce, 
magnetické pole 
 
 
F-9-6-01 – chápe význam pojmu el. proud 
a el. napětí v různých látkách, zná účinky 
el. proudu 
F-9-6-01 – chápe a dokáže zakreslit  
schéma el. obvodu 
- zná magnetické vlastnosti el. proudu 
 
 
- žák ovládá učivo šestého ročníku 
 
 

- elektronování třením, el. náboj, model atomu 
- elektroskop, elektrometr a zdroje elektrícké- 
  ho náboje 
- el. vodiče a nevodiče, el. pole 
- tělesa v elektrickém poli 
 
 
- magnetismus 
- magnety a jejich působení na tělesa z různých 
  látek 
- magnetická indukce, mag. pole Země 
 
 
- elektrický obvod 
- el. proud, el. napětí, el. obvod a jeho schéma 
- magnetické vlastnosti el. proudu 
- elektromagnet 
 
 
 
 
- závěrečné shrnutí učiva 6. ročníku 

dějepis – historické 
přístroje a osobnosti 
vědy 
přírodopis – vliv  
bouřky a poruch el. 
pole na chování 
živočichů, 
zásady první pomoci 
při úrazech el. prou- 
dem 
 
 
zeměpis – mag. a  
zeměpisný pól 
přírodopis –  
magnetovec 
dějepis – starověké 
kultury 
 
 
 
hudební výchova –  
el. hudební nástroje 

únor 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
duben 
polovina  
května 
 
květen 
červen 

Enviromentální výchova 
 
základní podmínky života 
(energie) 
 
 
 
 
 
rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
kreativita 
laboratorní práce 
 
 

Fyzika 

,Ruský jazyk 

7. ročník 
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dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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F-9-1-01 – žák zná složení látek 
- ovládá základní fyzikální veličiny 
F-9-6-01 – dokáže se orientovat v problé- 
mech elektřiny a magnetismu 
 
 
F-9-2-01 – chápe význam pojmu pohyb, 
zná druhy pohybů 
F-9-2-02 – zvládne výpočet rychlosti,  
chápe vztah mezi rychlostí, dráhou a  
časem 
 
F-9-2-03 – chápe význam pojmu síla 
F-9-2-04 – dokáže určit výslednice sil 
různých směrů 
F-9-2-05 – ovládá Newtonovy pohybové 
zákony 
 
 
 
F-9-3-01 – dokáže vysvětlit povrchové  
napětí 
- chápe vlastnosti kapalin 
- vypočítá hydrostatický tlak a vztlakovou 
  sílu 
F-9-3-02 – osvojil si Archimédův a Pasca- 
lův zákon 
 
 

Opakování učiva 6. ročníku 
- těleso a látka 
- složení látek 
- fyzikální veličiny 
- elektrické a mag. vlastnosti látek 
 
pohyb tělesa 
- co to je pohyb 
- druhy pohybů 
- průměrná a okamžitá rychlost 
 
 
síly a jejich vlastnosti 
 
- síla, skládání sil 
- tíhová síla, těžiště 
- akce a reakce 
- tlak, tlaková síla 
- tření 
 
kapaliny 
- vlastnosti kapalin 
- hustota kapalin, kapilární jevy 
- hydrostatický tlak 

přírodopis 
chemie 
 
 
 
 
 
matematika 
přírodopis 
 
 
 
 
 
 
geometrie 
matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 

září 
 
 
 
 
 
 
září 
říjen 
 
 
 
 
 
 
listopad 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden 
 

 
 
 
 
 
 
 
rozvoj schopnosti poznávání 
 
 
 
laboratorní práce č. 1 
kreslení grafů na papír a v  
Excelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
environmentální výchova 
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Fyzika 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- chápe vlastnosti plynů 
- vnímá podobnost Archimedova zákona 
  pro kapaliny a plyny 
- vysvětlí pojmy jako je přetlak, podtlak, 
  vakuum 
 
 
 
 
F-9-6-07 – zná zdroje světla, jeho šíření 
a rychlost v různých prostředích 
F-9-7-01 – dokáže vysvětlit, jak a proč 
vzniká stín a kdy nastane zatmění Slunce 
a Měsíce 
- osvojil si poznatky zákona odrazu a 
lomu 
F-9-6-08 – zná význam a využití čoček 
- dokáže vysvětlit činnost lidského oka a 
  optických přístrojů 
 
 
 
 
 
 

- Archimédův. Pascalův zákon 
- plavání těles 
 
 
 
plyny 
 
- vlastnosti plynů 
- atmosférický tlak 
- Archimédův zákon pro plyny 
- přetlak, podtlak, vakuum 
 
 
 
světelné jevy 
 
- šíření a rychlost světla 
- stín, polostín 
- zatmění Slunce a Měsíce 
- odraz světla na rovinném a kulovém zrcadle 
- lom světla 
- čočky 
- oko, optické přístroje 
 
 
 
shrnutí učiva 7. ročníku, závěrečné opakování 

matematika 
 
 
chemie 
 
 
 
 
 
přírodopis 
zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geometrie 
zeměpis 
dějepis 

1/2 února 
 
 
 
 
 
 
druhá 1/2  
února 
březen 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
květen 
 
 
 
 
červen 

 
 
laboratorní práce č. 2 
určení hustoty tělesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
systematizace poznatků 
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Fyzika 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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žák si osvojí pojmy: 
F-9-2-02 – pohyb, rychlost, dráha a čas, 
zná druhy sil, hydrostatiku 
 
F-9-4-02,01 –zná fyzikální význam pojmu 
práce, druhy energie a jejich přeměny, 
využití kladky, páky, nakloněné roviny 
 
F-9-4-03 – dokáže vysvětlit pojem teplo 
a jeho šíření, zná tepelné motory, umí 
vysvětlit změny skupenství 
 
F-9-5-01,02 – ovládá kmitavý pohyb,  
vlnění, zdroj a šíření zvuku, záznam a  
reprodukce zvuku 
 
 
F-9-6-0-2-03 – porozumí pojmům:  
el. náboj, el. proud 
F-9-6-04,01,02 – zná Ohmův zákon, ovlá- 
dá elektrotechnické zapojování obvodů, 
ví, jak pracují el. spotřebiče 
 
žák si osvojil učivo 8. ročníku 
 

- opakování učiva sedmého ročníku: 
pohyb těles, rychlost, síla, hydrostatika 
 
 
- práce, výkon a energie, druhy energie, ZZE, 
  účinnost, jednoduché stroje 
 
 
- šíření tepla, skupenské přeměny 
  tepelné jevy, vnitřní en. tělesa, teplo 
 
 
- zvukové jevy, kmitavý pohyb, vlnění, zdroje 
  a šíření zvuku, ultrazvuk a infrazvuk, záznam 
  a reprodukce zvuku 
 
 
- elektrický proud, el. náboj, el. proud a jeho 
  měření, Ohmův zákon, zapojování zdrojů el. 
  proudu, el. energie a její výroba 
 
 
 
- shrnutí učiva 8. ročníku 

přírodopis 
 
 
práce s technickými 
materiály 
dějepis 
chemie 
přírodopis 
 
 
přírodopis 
hudební výchova 
 
 
 
chemie 

úvodní dvě 
hodiny 
 
září 
polovina 
října 
 
druhá  
polovina října 
 
polovina  
prosince 
 
leden 
únor 
březen 
duben 
květen 
 
 
 
 
červen 

 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
laboratorní práce – zjištění 
výkonu 
 
laboratorní práce – tepelná 
výměna 
kreativita 
 
laboratorní práce – kmitavý 
pohyb 
 
laboratorní práce – Ohmův 
zákon 
environmentální výchova 
 
rozvoj schopnosti 
poznávání 
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Fyzika 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- žák má přehled o důležitých tématech 
  a pojmech probíraných v průběhu 
  8. ročníku 
 
 
F-9-6-02,05 – žák ovládá vztahy mezi el. 
a mag. jevy 
- chápe chování a využití stříd. proudu 
  a napětí 
- ví, na jakém principu pracují kondenzá- 
  tor, cívka, transformátor 
 
 
 
 
 
F-9-6-06 – žák zná různé typy polovodičů 
- pochopil princip práce polovodičových 
  součástek 
 
 
F-9-4-03 – žák ovládá stavbu atomu 
F-9-4-05 – chápe děje probíhající uvnitř 
atomu 
- dokáže se orientovat v pojmech radio- 
  aktivita, termonukleární reakce 
- ví, jak pracuje jaderná elektrárna 
 
 

- opakování učiva 8. ročníku 
 
 
 
 
elektrodynamika 
- působení mag. pole na vodič 
- elektromag. indukce 
- střídavý proud 
- kondenzátor, cívka, transformátor 
- třífázové napětí 
- elektromag. kmity a vlny 
elektrický proud v polovodičích 
- polovodiče příměsové a čisté, typ P a N 
 
 
- přechod PN 
- dioda, tranzistor 
- využití polovodičových součástek 
- televize, rádio 
 
atomy a záření 
- model atomu, historie 
- záření z elektronového obalu 
- jádro a jaderné síly 
- radioaktivita 
- jaderné reakce, jaderné elektrárny 
- termonukleární reakce 
 

matematika, 
přírodopis, 
chemie, 
zeměpis 
 
 
 
chemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chemie 
 
 
 
přírodopis 
chemie 

do poloviny 
září 
 
 
 
polovina 
listopadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
polovina 
listopadu –  
leden 
 
 
 
únor –  
polovina 
dubna 
 

 
 
 
 
 
 
laboratorní práce 
 
 
environmentální výchova 
 
 
 
 
 
 
rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
environmentální výchova 
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Fyzika 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

F-9-7-01 – žák dokáže určit z čeho se  
skládá Sluneční soustava 
F-9-7-02 – ví, jak vznikají a zanikají hvězdy 
z čeho se skládá Slunce 
 
 
 
- žák ovládá učivo devátého ročníku 
 
 

 

astronomie 
- Sluneční soustava 
- Slunce 
- vznik, vývoj a zánik hvězd 
- galaxie, souhvězdí 
 
 
závěrečné opakování 
 

zeměpis 
chemie 

květen –  
červen 
 
 
 
 
 
červen 
 

 

 

 

 
environmentální výchova 
 

 

systematizace poznatků 
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5.12 Chemie 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

        2 2 4 

       povinný povinný  

 

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu 

Chemie je předmět, ve kterém seznamujeme žáky s vybranými skupinami látek 

a reakcemi, se kterými se mohou setkat v přírodě a v běžném životě. Žáci získají 

informace a dovednosti pro bezpečné, účelné a ekonomické zacházení s 

chemickými látkami (týká se běžně dostupných chemikálií). Postupně si takto 

osvojí základní poznatky z chemie obecné, anorganické a organické, biochemie 

a jiných oborů chemie, dále základní dovednosti při pozorování fyzikálních i 

chemických vlastností látek prováděním velmi jednoduchých pokusů. Učíme je 

z pozorovaného jevu vyvozovat závěry a nacházet vysvětlení. Samozřejmou 

součástí výuky je také osvojování správného používání pojmů, hledání 

příčinných souvislostí a řešení problémů, souvisejících v této oblasti s 

praktickým životem. Žáci jsou také vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. 

Chápou, že bez základních znalostí  o chemických látkách se dnes člověk 

neobejde téměř v žádné oblasti své činnosti. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie vychází ze vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda. Předmět realizujeme na 2. stupni, a to konkrétně v 8. a 9. 

ročníku. Vzdělávací obsah je rozdělen do tematických celků: Pozorování, 

pokus a bezpečnost práce, Částicové složení a chemické prvky, Chemické 

reakce, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny, Chemie a společnost. 

Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin v odborné učebně.  

Integrace předmětů ● Chemie 

Mezipředmětové vztahy ● Fyzika, přírodopis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě. Operuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě 
toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a kulturní jevy.  
 
 
Kompetence k řešení problémů: 
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Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 
dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.  
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě 
je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině 
i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 
myslí, říkají a dělají.  
 
Kompetence občanské:  
 
Žák rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Chápe 
základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v 
zájmu podpory a ochrany zdraví a udržitelného rozvoje společnosti.  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Chemie se vyučuje v 8. ročníku a v 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 4 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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CH-9-1-01,02 – uvede čím se zabývá chemie 
- rozliší fyzikální tělesa a látky 
- uvede příklady chemické výroby ve svém 
  okolí a zhodnotí význam chemie i případná 
  rizika pro společnost 
 
CH-9-1-01 – rozpozná skupenství látek a 
jejich změny (tání, tuhnutí, vypařování, zka- 
palnění) 
- rozliší známé látky podle jejich různých  
  vlastností (barva, zápach, rozpustnost ve 
  vodě) 
- provede jednoduchý pokus a popíše slovy 
  nebo kresbou svá pozorování 
- rozpozná změny skupenství látek (včetně 
  sublimace) 
- popíše společné a rozdílné vlastnosti vybra- 
  ných látek 
CH-9-4-01,04 – navrhne a provede jednodu- 
ché pokusy a zaznamená jejich výsledek 
- vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) 
  hodnoty hustoty, teploty tání, teploty varu 
  a orientuje se 
- rozpozná u běžně známých dějů, zda dochá- 
  zí k přeměnám látek 
 

Úvod do chemie 
- vymezení chemie 
- látky a tělesa 
- chemická výroba 
- chemické děje 
 
Vlastnosti látek 
- vlastnosti látek (barva, skupenství, roz- 
  pustnost ve vodě, kujnost, tepelná a  
  elektrická vodivost, hustota) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemické děje 

fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Osobnostní rozvoj 

- poznávání, kreativita 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

357 

 

Chemie 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- dodrží kázeň při provádění pokusů 
- uvede zásady bezpečné práce ve školní la- 
  boratoři (pracovně), postkytne a přivolá  
  první pomoc při úrazech 
- rozliší R-věty a S-věty a uvede důvod jejich  
  zápisu na obalech nebezpečných látek 
CH-9-2-01 – rozlišuje různé druhy směsí 
- používá (v souvislostech) pojmy rozpust- 
 nost, koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený 
 a nenasycený roztok 
CH-9-2-02,03 – aplikuje poznatky o vlivu 
teploty, míchání a plošného obsahu povrchu 
rozpuštěné pevné látky na rychlost jejího 
rozpouštění při vysvětlování známých situací 
z běžného života 
- vypočítá hmotnostní zlomek složek v rozto- 
  cích 
- provede filtraci a destilaci ve školních pod- 
  mínkách 
CH-9-2-04 – navrhne postup oddělování 
složek směsí (o známém složení) a uvede 
příklady oddělování složek směsí v běžném 
životě 
CH-9-2-05 – rozpozná a pojmenuje různá 
skupenství vody v přírodě, orientuje se v  
jejich základních vlastnostech a jejím využití 
v praxi 
- popíše princip oběhu vody v přírodě 
 

Bezpečnost při experimentální činnosti 
- bezpečnost při experimentální činnosti 
 
- příklady nebezpečných látek a přípravky 
  (podle zákonů a vyhlášek) 
 
Směsi 
- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 
- složení roztoků 
 
 
 
 
 
 
 
oddělování složek směsí (usazování, 
filtrace, 
destilace, krystalizace) 
 
 
 
 
 
Voda a vzduch 
- voda a vzduch 

 

 
výchova ke zdraví 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fyzika 
přírodopis 
zeměpis 
výchova ke zdraví 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

listopad 

 
Osobnostní rozvoj 
- poznávání lidí, mezilidské 
  vztahy, komunikace 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- uvede dusík, kyslík a oxid uhličitý jako složky 
  vzduchu a označí kyslík jako nezbytnou  
  složku pro hoření látek ve vzduchu 
- uvede příklady, jak lze v nejbližším okolí 
  omezovat znečišťování vody a vzduchu 
- rozliší vodu destilovanou, pitnou (včetně 
  stolní), užitkovou, odpadní, uvede příklady 
  jejich výskytu a použití 
- prokáže znalost složení vzduchu (i kvantitu) 
CH-9-2-06 – popíše, co je teplotní inverze a 
smog a uvede příklady zdrojů informací o 
čistotě ovzduší 
- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
  v přírodě i v domácnosti 
CH-9-3-01 – uvede příklady (z praxe) dokazu- 
jící, že látky se skládají z pohybujících se  
částic 
- používá pojmy atom, molekula ve správných 
  souvislostech, slovně popíše složení atomu 
  a vznik kationtu a aniontu z neutrálních 
  atomů 
CH-9-3-02 – používá značky a názvy nejzná- 
mějších chemických prvků (Ag, Al, Au, Br, C,  
Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na, 
O, P, Pb, S, Si, Zn) vyhledá v tabulkách návzy 
prvků ke známým (daným) protonovým 
číslům a naopak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částicové složení látek 
- částicové složení látek (molekuly, atomy, 
  protony, neutrony, atomové jádro,  
  elektrony, elektronový obal, valenční 
  elektrony, ionty) 
 
 
Chemické prvky a sloučeniny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fyzika 
 
 
 
 
 
přírodopis 
zeměpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
leden 

Enviromentální výchova 
- voda pitná, užitková a 
  odpadní 
- čistota vody a čistota 
  ovzduší 
- základní podmínky života 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost, stát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- ozonová vrstva 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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CH-9-3-02,03 – používá pojmy chemický  
prvek a chemická sloučenina ve správných 
souvislostech a rozliší chemickou značku 
(prvku) a chemický vzorec (včetně jejich kvali- 
tativního i kvantitativního významu) 
CH-9-3-03 – uvede příklady praktického 
využití kovů 
(Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au) a slitin (mosazi, bronzu, 
duralu) a nekovů (H, O, N, Cl, S, C) 
- popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy 
  a jednoduchými pokusy ověří jejich vlastno- 
  sti 
- rozliší periody a skupiny v periodické sou- 
  stavě chemických prvků 
CH-9-4-01 – rozliší výchozí látky a produkty 
chemické reakce a v konkrétních příkladech 
je správně určí 
- provede jednoduché chemické reakce ve 
  školních podmínkách 
CH-9-5-01 – uvede zákon zachování hmotno- 
sti pro chemické reakce a využívá ho při 
řešení úloh 
CH-9-5-02 – zapíše jednoduchými chemický- 
mi rovnicemi vybrané chemické reakce, pře- 
čte chemické rovnice (včetně použití látkové- 
ho množství) 
 

- chemický vazba, chemické sloučeniny 
 
 
 
 
- chemické prvky a periodická soustava 
  chemických prvků 
 
 
 
 
 
 
 
Chemické reakce 
- chemické reakce 
 
 
 
Chemické rovnice 
- zákon zachování hmotnosti 
- chemické rovnice 
 
 
 
 
 

výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 

únor  
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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CH-9-5-01,02 – určí oxidační číslo atomů 
prvků v oxidech a v halogenidech, z názvů 
zapíše vzorce oxidů a halogenidů a naopak 
ze vzorců jejich názvy 
- popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů 
  a chloridu sodného a posoudí vliv těchto 
  látek na životní prostředí 
CH-9-5-03 – rozliší kyselé a zásadité roztoky 
pomocí indikátorů pH, orientuje se na stupni- 
ci pH a změří pH roztoku univerzálním indiká- 
torovým papírkem 
CH-9-6-01 – uvede, jak se bezpečně ředí  
koncentrované kyseliny, jak se bezpečně 
rozpouští hydroxidy a poskytne první pomoc 
při zasažení těmito látkami 
- ředí (s dodržováním zákonů, vyhlášek a pra- 
  videl (bezpečné práce) roztoky kyselin a 
  hydroxidů 
- zapíše vzorce a popíše vlastnosti a použití 
  vybraných kyselin a vybraných hydroxidů 
- vysvětlí, jak vznikají v přírodě kyselé deště a 
  jak jim lze předcházet 
CH-9-5-03 – bezpečně provede neutralizaci 
roztoků známých kyselin a hydroxidů (pro  
žáky povolených), uvede názvy a vzorce 
výchozích látek a produktů a zapíše je chem. 
rovnicemi 
- uvede příklady uplatnění neutralizace v  
  Praxi 

Oxidy, halogenidy 
- oxidy, (siřičitý, sírový, dusnatý, dusičnatý, 
  uhelnatý, uhličitý, vápenatý) 
- halogenidy (chlorid sodný) 
 
 
 
- kyselost a zásaditost roztoků, pH 
 
 
 
Kyseliny a hydroxidy 
- kyseliny (sírová, chlorovodíková, dusičná) 
- hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý) 
 
 
 
 
Neutralizace, soli 
- neutralizace 
 
 
 
 

přírodopis 
zeměpis 
 
 
 
 
 
přírodopis 
zeměpis 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 
výchova ke zdraví 
 

březen 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen 

Enviromentální výchova 
- kyselý déšť 
- skleníkový efekt 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

CH-9-7-01 – rozliší, které látky patří mezi soli 
- provede jednoduché přípravy solí 
- uvede vlastnosti a použití vybraných solí 
  (hlavně se zaměřením na průmyslová hnoji- 
  va) 
- popíše vlastnosti a použití nejznámějších 
  stavebních pojiv 
 

soli 
- průmyslové hnojiva 
- stavební pojiva (vápno, cement, sádra, 
  keramika) 
 
 
 
 

přírodopis 
zeměpis 

červen Enviromentální výchova 
- průmyslová hnojiva (N, P, K, 
  stopové prvky) 
- vztah člověka k životnímu 
  prostředí 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- bezpečnost při práci 
- čističové složení látek 
- chemické prvky a sloučeniny 
- chemické reakce 
- chemické rovnice 
- oxidy 
- halogenidy 
- kyseliny 
- hydroxidy 
- neutralizace 
- soli 
 
CH-9-4-01,03 – redoxní reakce (oxidace,  
redukce) 
- rozhodne, které ze známých reakcí patří 
  mezi redoxní 
- popíše, co je koroze, příklady činitelů ovliv- 
  ňujících její rychlost a uvede způsoby ochra- 
  ny ocelových výrobků před korozí 
- experimentálně ověří vliv různých činitelů 
  na průběh koroze 
CH-9-4-03 – uvede příklady fosilních a  
průmyslově vyráběných paliv a popíše jejich 
vlastnosti a použití 
CH-9-1-02 – používá bezpečně spotřebiče na 
topné plyny v domácnosti a plynové kahany 
při školních experimentech 
 

Opakování učiva 8. ročníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redoxní reakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energie a chemická reakce 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 
 
fyzika 
přírodopis 
zeměpis 
 
výchova ke zdraví 
 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
listopad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- obnovitelné a neobnovitelné 
  zdroje energie 
- fosilní paliva (uhlí, ropa,  
  zemní plyn) 
- průmyslově vyráběná paliva 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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CH-9-1-02. CH-9-7-03 – posoudí vliv 
spalování 
různých paliv (včetně pohonných látek pro 
automobily) na životní prostředí  
- rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
  energie 
CH-9-6-01 – rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich vzorce, vlastnosti a použití 
CH-9-6-02 – uvede příklady produktů prům. 
zpracování ropy a zemního plynu 
- rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, 
  kyseliny mravenčí a octové, uvede jejich 
  vlastnosti a použití 
- uvede výchozí látky a produkty esterifikace 
  a rozliší esterifikaci mezi ostatními typy 
  chemických reakcí 
CH-9-9-05,06 – uvede výchozí látky, produkty 
a podmínky fotosyntézy 
- rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny,  
  uvede příklady zdrojů těchto látek pro člově- 
  a hodnotí různé potraviny z hlediska obecně 
  uznávaných zásad zdravé výživy 
CH-9-7-01 – rozpozná plasty od dalších látek, 
uvede příklady jejich názvů, vlastností a  
použití 
- posoudí vliv používání plastů na životní  
  prostředí 
- rozpozná názvy přírodních a syntetických 
  vláken a uvede výhody a nevýhody při jejich 
  používání 

 
 
 
 
 
Uhlovodíky 
- methan, ethan, propan, butan, ethylen, 
  propylen, acetylen, benzen, naftalen  
  a jejich zdroje 
Deriváty uhlovodíků 
 
 
 
 
 
Přírodní látky 
 
 
 
 
 
Plasty a syntetická vlákna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
přírodopis 
zeměpis 
 
 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 

 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
duben 

 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- průmyslové zpracování 
  ropy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- fotosyntéza 
 
- polyethylen 
- polypropylen 
- polystyren 
- PVC 
- polyamidová a polyesterová 
  vlákna 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- uvede příklad fosilních a průmyslově vyrá- 
běných paliv a popíše jejich vlastnosti a použi- 
tí 
CH-9-7-03 – používá bezpečně spotřebiče na 
topné plyny v domácnosti a plynové kahany 
při školních experimentech 
- posoudí vliv spalování různých paliv 
  (včetně pohonných látek pro automobily)  
  na životní prostředí 
- rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
  energie 
CH-9-7-02 – znát telefonní číslo hasičů a  
způsob ohlašování požárů, uvést příklady  
chování při nadměrném znečištění ovzduší 
- bezpečné zacházení s běžnými mycími a  
  čistícími prostředky používanými v domá- 
  cnosti 
CH-9-7-03 – doloží na příkladech význam  
chemických výrob pro naše hospodářství a 
pro člověka 
- uvede příklady prvnotních a druhotných 
  surovin pro chemické výroby 
- uvede příklady otravných látek a způsoby 
  ochrany proti nim 
CH-9-7-02 – vysvětlí princip hašení požárů a 
uvede příklady jejich způsobů hašení 
CH-9-2-03 – uvede příklady volně i nezákonně 
prodávaných drog a popíše následky, kterým 
se vystavuje jejich konzument 

Energie a chemické reakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemie a společnost 
- chemické výroby 
- otravné látky 
- pesticidy 
- biotechnologie 
- léčiva 
- drogy 
- detergenty 
- potraviny 
- chemie a životní prostředí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 
zeměpis 
výchova ke zdraví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- obnovitelné a neobnovitelné 
  zdroje energie 
- fosilní paliva 
- uhlí, ropa, zemní plyn 
Envirometnální výchova 
- chem. výroby 
- pesticidy 
- biotechnologie 
- enzymy 
- detergenty 
- potraviny 
- chemie a životní prostředí 
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Chemie 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

- na konkrétních příkladech doloží, jak dochá- 
  zí ke znečišťování životního prostředí a jak 
  tomu předcházet 
 
CH-9-1-03 – uvede příklady výbušných,  
hořlavých a toxických látek a způsob jejich 
označení 
- uvede nejúčelnější jednání úniku nebezpeč- 
  ných látek 
 

 
 
 
 
Úník nebezpečných látek 
- látky výbušné, hořlavé a toxické 
- zásady chování při úniku nebezpečných 
  látek 
- improvizovaná ochrana při úniku nebez- 
  pečných látek 
 

 
 
 
 
výchova ke zdraví 
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5.13 Přírodopis 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

     2 2 2 1 7 

     povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu 

Předmět Přírodopis je založen jak na teoretickém, tak i na praktickém 

poznávání přírodnin a základních přírodních zákonitostí. Poskytuje ucelený 

pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a 

vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy 

člověka k přírodě. Vedeme žáky k osvojení práce s lupou, mikroskopem, atlasy 

přírodnin a určovacími klíči. Učíme je zpracovávat postupy a výsledky své 

práce. Teoretické poznatky si ověřujeme pozorováním v přírodě a na exkurzích. 

Učíme žáky zpracovávat referáty na daná témata a poté je prezentovat před 

třídou. Zaměřujeme se na ekologické pojetí, které zdůrazňuje myšlení ve 

vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn. 

Utváříme u žáka citlivý a odpovědný vztah k přírodě, k životu, ke zdraví.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis vychází ze vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda. Předmět realizujeme na 2. stupni, a to konkrétně v 6. 

až 9. ročníku. Vzdělávací obsah je rozdělen do tematických celků: Obecná 

biologie a genetika, Biologie hub, Biologie rostlin, Biologie živočichů, 

Biologie člověka, Neživá příroda, Základy ekologie, Praktické poznávání 

přírody. Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které vhodně 

doplňujeme exkurzemi, krátkodobými projekty.  

Integrace předmětů ● Přírodopis 

Mezipředmětové vztahy ● Zeměpis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Vyhledává a třídí 
informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
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výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro 
využití v budoucnosti.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 
příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností. Vyhledá informace vhodné k 
řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému. Samostatně řeší problémy; volí vhodné 
způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a 
empirické postupy. Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových 
problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 
projevu. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě 
je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí 
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 
poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.  
 
 
Kompetence občanské:  
 
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. Chápe 
základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v 
zájmu podpory a ochrany zdraví a udržitelného rozvoje společnosti.  
 
Kompetence pracovní:  
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Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům 
pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Přírodopis se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 2 hodiny. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Obecná biologie a genetika 
P-9-1-01 – rozliší základní projevy a podmínky 
života, orientuje se v daném přehledu vývoje 
organismů 
P-9-1-02 – popíše základní rozdíly mezi buň- 
kou rostlin, živočichů, bakterií a objasní 
funkci 
základních orgánů 
P-9-1-07 – uvede na příkladech běžného živo- 
ta význam virů a bakterií pro člověka 
 
 
 
Biologie živočichů 
P-9-4-01 – porovnává základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
P-9-4-02 – rozlišuje a porovnává jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 
 
 
 
 
 
Biologie hub 
P-9-2-01 – rozpozná naše nejznámější jedlé 
a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je 
podle charakteristických znaků 
 

 
- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 
- život a jeho význam 
- základní struktura života: buňky, 
- organismy jednobuněčné a mnohobuně- 
  čné 
- význam a zásady třídění organismů 
- struktura rostlinné a živočišné buňky 
- viry bakterie: výskyt, význam a praktické 
  využití 
 
 
 
- vývoj, vývin a systém živočichů 
- prvoci 
- bezobratlí: - žahavci 
 - ploštěnci 
 - hlísti 
 - měkkýši 
 - členovci 
- rozšíření, význam a ochrana živočichů 
 
 
 
 
- houby bez plodnic a jejich význam 
- houby s plodnicemi: stavba, výskyt,  
  význam, zásady sběru, konzumace a první 
  pomoc při otravě houbami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PČ - vaření 

 
září 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
prosinec 
leden 
únor 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
duben 

 
Průřezové téma: 
Enviromentální výchova 
 
 
 
LP – mikroskopování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové téma: 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
 
Praktické poznávání 
 
Průřezové téma: 
Osobnostní a sociální výchova 
 
 
 
Atlas hub 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

P-9-2-02 – vysvětlí různé způsoby výživy hub 
a jejich význam v ekosystémech, první pomoc 
při otravě houbami a místo v potravních 
řetězcích 
P-9-2-03 – objasní funkci dvou organismů ve 
stélce lišejníků 
 
 
Biologie rostlin 
P-9-3-04 – rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástu- 
pce pomocí klíčů a atlasů 

 
 
- lišejníky: stavba, symbióza, výskyt a výz- 
  nam 
 
 
 
 
- systém rostlin – poznávání a zařazování 
  daných zástupců běžných druhů řas, 
  mechorostů, kapraďorostů (plavuně,  
  přesličky, kapradiny), nahosemenných 
  (cykasy, jinany, jehličnany) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen 
červen 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Biologie živočichů 
P-9-4-01 – porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných druhů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 
P-9-4-02 – rozlišuje a porovná jednotlivé sku- 
piny živočichů, určuje vybrané živočichy, 
zařa- 
zuje je do hlavních taxonomických skupin 
P-9-4-03 – odvodí na základě pozorování  
základní projevy chování živočichů v přírodě, 
na příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
P-9-4-04 – zhodnotí význam živočichů v příro- 
dě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečné- 
ho chování ve styku se živočichy 
Biologie rostlin 
P-9-3-01 – odvodí na základě pozorování  
uspořádání rostlinného těla od buňky přes 
pletiva až k jednotlivým orgánům 
P-9-3-02 – porovná vnější a vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů a uvede praktické příkla- 
dy jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 
P-9-3-03 – vysvětlí princip základních rostlin- 
ných fyziologických procesů a jejich využití 
při pěstování rostlin 
P-9-3-04 – rozlišuje základní systematické  
skupiny rostlin a určuje jejich význačné  
zástupce pomocí klíčů a atlasů 
 

 
Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých 
částí těla 
Vývoj, vývin a systém živočichů (strunatci) 
Významní zástupci jednotlivých skupin 
živočichů 
Projevy chování živočichů 
 
Poznávání a zařazování zástupců běžných 
druhů jednotlivých tříd živočichů 
Rozšíření, význam a ochrana živočichů, chov 
domestikovaných živočichů 
Živočišná společenstva 
 
 
Anatomie a morfologie rostlin – stavba a  
význam jednotlivých částí těla vyšších  
rostlin 
 
Fyziologie rostlin 
- základní principy fotosyntézy, dýchání a  
  růst rostlin 
Systém rostlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
září –  
prosinec 
 
 
 
 
 
 
leden –  
duben 
 
 
 
květen –  
červen 

 
 
 
 
 
 
Mediální výchova 
- práce v realizačním týmu 
- tvorba mediálních sdělení 
 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- vztah člověka a prostředí 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

P-9-3-05 – odvodí na základě pozorování 
přírody závislost a přizpůsobení některých 
rostlin podmínkám prostředí 

 
Význam rostlin a jejich ochrana 

  - lidské aktivity, problémy 
  životního prostředí 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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P-9-4-04 – zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka 
- uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
  styku se živočichy 
P-9-5-02 – orientuje se v základních vývo- 
jových stupních fylogeneze člověka 
 
 
P-9-5-01 – určí polohu a objasní stavbu 
a funkci orgánů a orgánových soustav 
lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 
P-9-5-04 – rozlišuje příčiny, případné pří- 
znaky běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, objasní význam 
zdravého způsobu života 
 
P-9-5-05 – aplikuje předlékařskou první  
pomoc při poranění a jiném poškození  
těla 

Biologie živočichů 
- rozšíření, význam a ochrana živočichů 
- zásady bezpečného chování člověka vůči 
  živočichům 
- projevy chování živočichů 
- etologie 
 
Biologie člověka 
- časový sled jednotlivých vývojových typů 
- charakteristické znaky 
- naleziště na našem území 
- lidské rasy, rasismus 
- soustava opěrná 
- stavba kosti 
- stavba opěrné soustavy 
- osifikace 
- první pomoc (zlomenina, kloubní poranění) 
- životní styl – pozitivní a negativní dopad 
  prostředí a životního stylu na zdraví člověka 
- soustava pohybová 
- typy svalové tkáně 
- kolenní svalstvo 
 
- soustava oběhová 
- tělní tekutiny 
- srdce, krevní oběh 
- krevní skupiny – první pomoc (zástava krvá- 
  cení) 
- nakažlivé nemoci, imunita, epidemie 

zeměpis 
 
 
 
pěstitelství a chova- 
telství 
 
 
dějepis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 

 
 
září 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 

Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
 
Výchova demokratického 
občana 
- principy demokracie 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- soustava dýchací 
- stavba, činnost 
- kouření 
 
- soustava trávící 
- stavba, činnost 
- proces trávení 
- metabolismus 
- zásady zdravé výživy 
 
- soustava vylučovací 
- orgány vylučovací 
- tvorba moči 
 
- kůže 
- stavba, funkce 
- první pomoc (popáleniny, omrzliny) 
 
- soustava nervová 
- neuron 
- reflexy 
- mozek, mícha 
- hygiena duševní činnosti 
- toxikomanie 
 
žlázy s vnitřním vyměšováním 
- hormony 
 
smysly – zrak, sluch, hmat, čich 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pč – příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
výchova k občanství 
 

 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- psychohygiena 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

P-9-5-03 – objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí až do stáří 
 
P-9-5-01 – vysvětlí podstatu pohlavního  
a nepohlavního rozmnožování a jeho výz- 
nam z hlediska dědičnosti 
- uvede příklady dědičnosti v praktickém 
  životě a příklady vlivu prostředí na utvá- 
  ření organismů 

- ontogeneze člověka 
 
soustava rozmnožovací 
- těhotenství 
- pohlavní nemoci 
 
Obecná biologie a genetika 
- dědičnost a proměnlivost organismů 
- podstata dědičnosti 
- přenos dědičné informace 
- gen, křížení 
 

 
 
výchova ke zdraví 
výchova k občanství 
 

květen 
 
 
 
 
 
červen 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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P-9-6-01 – objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života 
P-9-6-02 – rozpozná podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a horniny s použi- 
tím určovacích pomůcek 
P-9-6-03 – rozlišuje důsledky vnitřních a vněj. 
geologických dějů, včetně geologického obě- 
hu hornin i oběhu vody 
P-9-6-04 – porovná význam půdotvorných  
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní 
typy a půdní druhy v naší přírodě 
P-9-6-05 – rozlišuje jednotlivá geologická  
období podle charakteristických znaků 
P-9-6-06 – uvede příklady výskytu organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 
P-9-7-01,02 – rozlišuje a uvede příklady systé- 
mů organismů – populace, společenstva, eko- 
systémy a objasní na základě příkladu zákl. 
princip existence živých a neživých složek 
ekosystému 
P-9-7-03 – vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých ekosystémech 
a zhodnotí jejich význam 
P-9-7-04 – uvede příklady kladných i zápor- 
ných vlivů člověka na životní prostředí a  
příklady narušení rovnováhy ekosystému 
P-9-8-01 – aplikuje praktické metody pozná- 
vání přírody 

- přehled jednotlivých sfér 
- vznik a stavba Země 
- druhy určovacích pomůcek 
- práce s atlasem nerostů 
- třídění hornin a nerostů 
- vnější a vnitřní geologické procesy 
 
 
- rozdělení hlavních půdních typů 
- význam půdy pro výživu rostlin 
- složení základních půdních typů 
- geologický vývoj 
 
- symbióza 
 
- vzájemné vztahy mezi organismy a  
  prostředím 
 
 
 
- potravní řetězec 
- ekosystém 
 
- ochrana životního prostředí 
 
 
- pozorování přírody, práce s určovánícími 
  klíči atlasy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální 
výchova  
 

září 
 
 
říjen – 
prosinec 
leden 
únor 
březen 
 
duben 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- vztah člověka a prostředí 
- problémy životního prostředí 
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Přírodopis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

P-9-8-02 – dodržuje základní pravidla bezpeč- 
nosti práce a chování při poznávání živé a 
neživé přírody 
 
- uvede význam vlivu podnebí a počasí na  
  rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
  mimořádné události způsobené výkyvy po- 
  časí a dalšími přírodními jevy, jejich dopro- 
  vodné jevy i ochranu před nimi 
 

 
- mimořádné události způsobené 
přírodními 
  vlivy ve světe i v ČR a ochrana před nimi 
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5.14 Zeměpis 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

     2 1 2 2 7 

     povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Zeměpis umožňujeme žákům poznávat planetu Zemi jako systém, 

jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 

Odhalujeme souvislosti přírodních podmínek, podmínek života lidí a jejich 

společenství a to nejen v blízkém okolí, regionu, na území České republiky, 

Evropy a světa, ale také odhalujeme postavení planety Země ve vesmíru. 

Vedeme žáky k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, 

závislosti člověka na přírodních zdrojích, vlivy lidské činnosti na stav životního 

prostředí a na lidské zdraví. Vedeme žáky k získávání a rozvíjení orientace v 

geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických pojmů, objektů, 

vědomostí, jevů a používání poznávacích metod. Dále k práci se zdroji 

geografických informací a k pochopení souvislostí. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Předmět realizujeme na 2. stupni, a to konkrétně v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací 

obsah je rozdělen do tematických celků: Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a topografie, Přírodní obraz Země, Regiony světa, Společenské a 

hospodářské prostředí, Životní prostředí, Česká republika, Terénní geografická 

výuka, praxe a aplikace. Předmět realizujeme formou vyučovacích hodin, které 

vhodně doplňujeme exkurzemi krátkodobými projekty apod.  

Integrace předmětů ● Zeměpis 

Mezipředmětové vztahy ● Dějepis, přírodopis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Vyhledává a třídí 
informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
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Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 
dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.  
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje. Využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí 
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 
poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.  
 
Kompetence občanské:  
 
Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 
dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a 
udržitelného rozvoje společnosti.  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, 
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i 
ochrany kulturních a společenských hodnot. Využívá znalosti a 
zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Zeměpis se vyučuje od 6. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 7 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Žák 
Z-9-2-01 – objasní postavení Slunce ve vesmíru 
- popíše tělesa sluneční soustavy 
- používá s porozuměním základní pojmy: 
  vesmír, vesmírná tělesa, Slunce, sluneční  
  soustava, planeta, měsíce, planetka 
- popíše jak dochází k zatmění Slunce 
- vysvětlí význam Slunce pro Zemi 
- zhodnotí postavení Země ve vesmíru, srovná- 
  vá Zemi s ostatními tělesy sluneční soustavy 
Z-9-2-02,03 – doloží na konkrétních příkladech 
tvar Země 
- předvede otáčení Země kolem své osy s  
  pomocí glóbu 
- objasní délku dne a noci v průběhu dne v  
  závislosti na zeměpisné šířce 
- určí délku jednoho otočení Země kolem osy 
  a délku oběhu kolem Slunce 
- vysvětlí pojmy: zemská osa, severní a jižní  
  zeměpisný pól 
Z-9-2-04 –zhodnotí důsledky pohybů Země na  
život lidí a organismů 
- popíše polohu, povrch a pohyby Měsíce 
- zdůvodní rozdílnost teplot na odvrácené a  
  přivrácené straně Měsíce 
- popíše jak dochází k zatmění Měsíce 
- zhodnotí působení Měsíce na Zemi 
 
 

 
Slunce a vesmír 
Sluneční soustava 
 
 
 
 
Planeta Země 
Tvar, velikost, pohyby Země 
 
 
 
 
Střídání dne a noci, roční období 
 
 
 
 
Měsíc 
 
 
 
Glóbus a mapa  

 
Fyzika – astronomie 
- látky a tělesa 
- pohyb těles 
- světelné děje 
 
 
 
Matematika – velikost 
úhlů, úhlové jednotky 
- užití poměru 
- geometrie v rovině 
  a prostoru 
Dějepis – starověké a 
středověké představy 
o vesmíru a prostoru, 
sluneční soustavě 

 
září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 

 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
 
 
 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Z-9-7-01 – porozumí základní geografické, 
topografické a kartografické technologii 
- používá s porozuměním základní pojmy: 
  glóbus, mapa, plán, obsah a měřítko plánů, 
  do mapy, vysvětlivky mapy (soubor, výškopis, 
  polohopis, legenda smluvených značek),  
  vrstevnice, kóta, nadmořská výška, zkreslení 
  mapy, poledníky, rovnoběžky, místní poledník 
  hlavní poledník, zeměpisná síť, rovník, obrat- 
  níky, polární kruhy, zeměpisná poloha, země- 
  pisná délka a šířka 
- používá glóbus k demonstraci rozmístění  
  oceánů a kontinentů 
- rozlišuje mezi plánem a mapou, porovnává 
  zobrazení zemského povrchu na glóbu a v  
  mapách, objasní příčinu zkreslení zemského 
  povrchu v mapách 
- rozlišuje druhy map podle měřítka a obsahu 
- aplikuje měřítko mapy na výpočet skutečných 
  vzdáleností 
- čte a přiměřeně interpretuje informace z  
  různých druhů map (turistická mapa, témati- 
  cká mapa, obecně zeměpisná mapa) 
- orientuje se v obsahu a rejstříku zeměpisných 
  atlasů, aktivně s nimi pracuje 
- určuje zeměpisnou polohu na mapách pomo- 
  cí zeměpisné šířky a délky 
 

Glóbus a mapa 
 
Poledníky a rovnoběžky, vrstevnice,  
měřítko mapy, polohopis a výškopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientace v mapě a plánu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeměpisná poloha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika – číslo 
proměnná, měřítko  
map a plánů, geome- 
trie v rovině a prostoru 
 

 

 

 

říjen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj 
- rozvoj schopnosti poznávání 
- kreativita 
- komunikace 
- kooperace 
 
Mediální výchova 
- všechny tematické okruhy 
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Z-9-7-02 – ovládá základy praktické topografie 
v terénu 
- aplikuje v terénu postupy při pozorování,  
  zobrazování a hodnocení krajiny 
Z-9-7-03 – uplatňuje v praxi zásady bezpečné- 
ho pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v mo- 
delových situacích zásady bezpečného chování 
a jednání při mimořádných událostech 
Z-9-2-01,04 – vysvětlí příčiny rozdílného času 
na Zemi 
- objasní podstatu, smysl a účel časových  
  pásem 
- vymezí na glóbu datovou hranici 
Z-9-1-02,03 – používá s porozuměním pojmy: 
místní čas, světový čas, časová pásma, datová 
hranice, kalendář 
- rozlišuje prvky a složky krajinné sféry a jejich 
  vzájemnou souvislost 
- objasní s porozuměním stavbu zemského 
  tělesa a zemské kůry a její členění na litosfé- 
  rické desky 
- rozezná, pojmenuje a klasifikuje tvary zems- 
  kého povrchu 
- porovná působení vnitřních a vnějších proce- 
  sů přírodní sféry a jejich vliv na přírodu a na 
  lidskou společnost 
- objasní s porozuměním vnitřní přírodní síly 
  působící na zemský povrch a projevující se 
  zemětřesením a sopečnou činností 

 
 
 
 
 
 
 
 
Časová pásma 
 
 
 
 
 
 
Litosféra 
Stavba Země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zemětřesení a sopečná činnost 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
matematika – orienta- 
ce v čase, převody 
jednotek času 
 
přírodopis – vnitřní a 
vnější geologické děje 
- vznik a stavba Země 
- vývoj zem. kůry 
- nerosty a horniny 
 
fyzika – látky a tělesa 
- pohyb těles, síly 
 
chemie – částicové 
složení látek a chem. 
prvky 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 

 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- důsledky globálních vlivů 
  na životní prostředí 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- různá členění roku 
- odlišné pojetí kalendáře 
- globalizace, letní čas 
  přínos a problémy 
 
Enviromentální výchova¨ 
- změny v krajině 
- krajina dříve a dnes 
 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení 
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- vyhledá na mapě oblasti s nejčastěji se vysky- 
  tujícím zemětřesením a sopečnou činností 
- zhodnotí na příkladech příčiny a důsledky 
  přírodních katastrof způsobených vnitřními 
  silami na přírodu a život lidí 
- objasní protikladné působení endogenních 
  a exogenních sil na utváření zemského  
  povrchu 
- popíše na příkladech proces zvětrávání 
- rozliší typy pohoří 
 
Z-9-1-01 – porovná podíl kyslíku mezi ostatními 
plyny zastoupenými v zemské atmosféře 
- zhodnotí význam kyslíku pro organismy na 
  Zemi 
Z-9-1-03,04 – objasní pojem atmosférické po- 
ruchy 
- objasní s porozuměním pojem podnebí 
- pojmenuje činitele ovlivňující podnebí 
- porovná jednotlivé oblasti Země podle množ- 
  ství dopadajícího slunečního záření, podle  
  toho určí a vymezí pomocí mezních rovnobě- 
  žek podnebné pásy 
- zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy pod- 
  nebí v konkrétní oblasti 
- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím 
- pojmenuje činitele utvářející počasí 
- objasní, jak se mění teplota vzduchu a množ- 
  ství srážek v závislosti na nadmořské výšce  

 
 
 
Zvětrávání 
Vznik pohoří 
 
 
 
 
Atmosféra 
 
 
Atmosferické poruchy 
Podnebí 
 
 
 
 
 
Počasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planetární cirkulace vzduchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
chemie – směsi,  
vzduch 
 
výchova ke zdraví –  
ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
(živelné pohromy v  
důsledku atmosfér. 
poruch) 
přírodopis – podnebí 
a počasí ve vztahu k 
životu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vliv člověka na životní  
  prostředí – jeho ochrana 
- základní podmínky života 
  (ovzduší) 
- problémy živ. prostředí ve 
  vztahu k atmosf. poruchám 
 
 
Mediální výchova 
- sledování a vyhodnocování 
  předpovědi počasí 
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Z-9-5-01 – popíše aktuální stav počasí v místní 
krajině 
- popíše základní rysy planetární cirkulace 
- popíše působení pravidelných větrů na Zemi, 
  vyhledá v mapě oblasti jejich výskytu 
Z-9-5-03 – zhodnotí význam pasátů a 
monzumů 
pro život obyvatel v oblastech jejich výskytu 
- popíše rozložení zásob vody na Zemi 
- pojmenuje základní části oběhu vody v krajině 
  popíše mechanismus oběhu 
- pojemnuje a vyhledá na mapě jednotlivé  
  oceány 
- znázorní hlavní jednotky oceánského dna 
- vysvětlí rozdíl mezi průlivem a průplavem 
- popíše vlastnosti mořské vody 
- rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody 
- pojmenuje a vyhledá v mapách ostrovy 
Z-9-5-01,02,03 – zhodnotí význam oceánů a 
moří pro životní prostředí na Zemi a pro lidskou 
společnost 
- znázorní vodní tok a jeho části 
- vyhledá na mapách příklady říčních sítí, povo- 
  dí, rozvodí a úmoří 
- vysvětlí rozdíl mezi jezerem a rybníkem 
- vysvětlí, co jsou bezodtokové oblasti a vyhle- 
  dá jejich příklad na mapě 
- popíše proces vzniku horského ledovce nad 
  sněhovou čarou a vznik pevninského ledovce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo na pevnině 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledovce 

dějepis – nejstarší 
civilizace, vývoj moře- 
plavby, objevy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- hlavní světové obchodní 
  námoř. trasy 
 
Enviromentální výchova 
- vodní ekosystémy na pevni- 
  ně (řeky, jezera, rybníky) 
- vztah člověka k prostředí 
  hydrosféry 
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Z-9-5-01,02 – popíše vznik a složení půdy 
- posoudí význam humusu 
- rozlišuje mezi půdním druhem a půdním ty- 
  pem 
Z-9-5-03 – zhodnotí na příkladech příčiny a dů- 
sledky přírodních katastrof způsobených atmo- 
sférickými poruchami, povodněmi, sesuvnými 
a lavinovými pohyby na přírodu a život lidí 
Z-9-5-01,02 – vyhledá v mapách rozmístění 
tropických deštných lesů na Zemi 
- uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva, 
  druhů rostlinstva a živočišstva a půd tropi- 
  ckých deštných lesů 
Z-9-5-03 – popíše život lidí, zemědělskou  
činnost a průmyslové aktivity v oblasti trop. 
deštných lesů 
- posoudí význam tropických deštných lesů 
  pro životní prostředí 
Z-9-5-01,02 – vyhledá na mapách příklady ná- 
rodních parků v savanách východní Afriky a 
příklady zdejších zvířat 
- popíše život lidí, zemědělskou činnost 
Z-9-5-01,02,03 – vyhledá v mapách rozmístění, 
podnebí, vodstvo, druhy rostlin a živočichů, 
pouští a polopouští na Zemi 
 
 

Pedosféra 
Typy půd a půdní druhy, jejich 
využitelnost 
 
 
 
 
 
 
Biosféra 
 
 
 
 
 
 
 
Savany 
 
 
 
 
 
Pouště a polopouště 
 
 

přírodopis – půdy 
 
 
 
 
 
 
 
výchova k občanství –  
globalizace, významné 
globální společenské  
problémy, příčiny,  
důsledky 

únor Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
  (půda) 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech, 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity a problémy 
  životního prostředí  
- desertifikace – příčiny a  
  důsledky 
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Z-9-4-02 – popíše život lidí v pouštích a polo- 
pouštích 
- popíše hospodářskou činnost v oázách 
- vyhledá v mapách rozmístění subtropických 
  krajin na Zemi 
- uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva, 
  druhů rostlinstva a živočišstva a půd v subtro- 
  pech 
Z-9-4-02 – popíše život lidí, zemědělskou činnost 
a prům. aktivity v subtropických krajinách 
- vyhledá v mapách významné oblasti rekreace 
  a cestovního ruchu v subtropech 
- vyhledá v mapách rozmístění stepí a lesostepí 
  na Zemi 
- uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva, 
  druhů rostlinstva a živočišstva a půd stepí a 
  lesostepí 
Z-9-4-02,03,04 – popíše život lidí, zemědělskou 
činnost a průmyslové aktivity v oblasti stepí 
a lesostepí 
- vyhledá v mapách rozmístění lesů mírného  
  pásu na Zemi 
- uvede na příkladech znaky podnebí, vodstva, 
  druhů rostlinstva a živočišstva a půd v této 
  oblasti 
Z-9-4-04 – popíše život lidí, zemědělskou činnost 
a prům. aktivity v oblasti lesů mírného pásu, 
vyhledá v mapách rozmístění tunder a lesotun- 
der na Zemi 

 
 
 
 
Subtropická biota 
 
 
 
 
 
 
 
Stepi a lesostepi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesotundry a tundry 

 
 
dějepis – vliv lidských 
činností na krajinu a 
životní prostředí v 
dějinách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
Enviromentální výchova 
- historické změny v subtro- 
  pických krajinách, odlesňo- 
  vání (Středomoří) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- přeměna stepních krajin na 
  obilnice a chov dobytka 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity a problémy 
  životního prostředí 
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Z-9-5-01,02 – uvede na příkladech znaky pod- 
nebí, vodstva, druhů rostlinstva a živočišstva 
a půd polárních pustin 
- znázorní uspořádání rostlinstva v závislosti 
  na nadmořské výšce 
Z-9-4-04 – popíše život lidí a možnost obživy, 
hospodářských činností, cestovního ruchu a  
rekreace ve vysokých pohořích 
 
Z-9-3-01,02,03 – vyhledá na glóbu a mapách 
světa Afriku, určí její geografickou polohu (po- 
lohu v zeměpisné síti, polohu vzhledem k sou- 
sedním oceánům, k ostatním kontinentům a k 
zemským polokoulím) 
- vyhledá na mapách průběh rovníku, obratníku 
  a hlavního poledníku 
- porovná rozlohu Afriky vzhledem k ostatním 
  kontinentům 
- pojmenuje a vyhledá na mapách Afriky výz- 
  namné ostrovy, poloostrovy, zálivy, moře,  
  průlivy, Suezský průplav 
- popíše výškovou členitost, pojmenuje a vy- 
  hledá na mapě vybrané povrchové celky Afri- 
  ky 
- určí název, nadmořskou výšku a vyhledá na 
  obecně zeměpisné mapě nejvyšší vrchol 
- porovná jednotlivé části Afriky podle převlá- 
  dajících tvarů povrchu, porovná podnebí  
 

 
 
 
 
Regiony světa – Afrika 
Poloha Afriky 
 
 
 
 
Členitost pobřeží Afriky 
 
 
 
Povrch Afriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnebí Afriky 

 
 
 
 
dějepis – historie  
objevování afrického 
kontinentu, čeští 
cestovatelé v Africe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech, 
Enviromentální výchova 
- orientace na politické mapě 
  světa a Afriky, na obecně 
  zeměpisné mapě Afriky a 
  atlasových tematických ma- 
  pách 
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- objasní vliv nadmořské výšky na podnebí 
  na příkladě Kilimandžára 
- posoudí vliv pasátů a oceánských proudů na 
  podnebí 
- vyhledá na mapách úmoří, určí bezodtokové 
  oblasti 
- vyhledá na mapách hlavní africké toky, zjistí 
  polohu největších afrických jezer 
- vyhledá na mapě Viktoriiny vodopády 
- objasní rozmístění rostlinstva a živočišstva 
  v závislosti na podnebí 
- pojmenuje a vyhledá africká šířková pásma 
- pojmenuje a vyhledá příklady afrických nár. 
  parků 
Z-9-4-03 – rozlišuje přírodní zdroje podle cha- 
rakteru a hospodářského využití 
Z-9-4-02 – vyhledá v mapách nejhustěji a nej- 
řídčeji osídlené oblasti 
- posoudí příčiny nerovnoměrnosti osídlení 
- porovná oblasti Afriky podle zastoupení  
  lidských ras 
- srovná obyvatelstvo Afriky podle způsobu 
  života a náboženství 
Z-9-4-05,06 – vyhledá na politické mapě nej- 
větší africká města a vybrané státy 
- posoudí příčiny konfliktů 
- vymezí na mapě oblast severní, tropické a jižní 
 Afriky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rostlinstvo a živočišstvo Afriky 
 
 
Nerostné bohatství Afriky 
 
 
Obyvatelstvo Afriky 
 
 
 
 
Oblasti Afriky 

 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis – základy 
ekologie, organismy a 
prostředí, ochrana 
přírody a životního 
prostředí 
 
 
dějepis – počátky  
lidské společnosti, 
objevy a dobývání, 
kolonialismus a deko- 
lonizace 
 
 
 
 
 
 
přírodopis – pěstování 
zem. plodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- ochrana přírody a životního 
  prostředí 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj, rozvoj 
  schopnosti, poznávání, 
  kreativita 
 
Mediální výchova 
- kulturní rozdíly, kult. tradice, 
  náboženství, etnický původ, 
  odlišné vnímání světa 
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Z-9-4-04 – pojmenuje hlavní nerostné suroviny 
těžené v těchto oblastech 
- pojmenuje příklady plodin pěstovaných 
- popíše podle geograf. kritérií Jihoafrickou 
  republiku, zdůvodní její výjimečné postavení 
  v rámci afrického kontinentu 
Z-9-3-01,02,03 – vyhledá na glóbu a mapách 
světa Austrálii a Oceánii, určí její geografickou 
polohu (polohu v zeměpisné síti, polohu vzhle- 
dem k sousedním oceánům, k ostatním konti- 
nentům a k zemským koulím) 
- porovná rozlohu Austrálie a Oceánie vzhledem  
  k ostatním kontinentům 
- pojmenuje a vyhledá na mapách Austrálie 
  významné poloostrovy, zálivy, moře, průlivy 
- popíše výškovou členitost, pojmenuje a vyhle- 
  dá na mapě vybrané povrchové celky Austrálie 
- určí název, nadmořskou výšku a vyhledá na 
  obecně zeměpisné mapě nejvyšší vrchol 
- porovná jednotlivé části Austrálie podle  
  převládajících tvarů povrchu 
- porovná podnebí Austrálie v jednotlivých 
  oblastech podle teploty a množství srážek 
- vyhledá na mapách úmoří, určí bezodtokové 
  oblasti 
- pojmenuje a vyhledá na mapách Austrálie výz- 
  namné poloostrovy, zálivy, moře, průlivy 
- popíše výškovou členitost, pojmenuje a 
vyhledá 
  na mapě vybrané povrchové celky Austrálie 

 
 
 
Jihoafrická republika 
 
 
 
Austrálie a Oceánie 
Poloha Austrálie a Oceánie 
 
 
 
Australský svaz 
 
Členitost pobřeží Austrálie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dějepis – rozpad kolon. 
systému, geopolit. 
problémy nást. států 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

přírodopis – základy 
ekologie, ochrana 
přírody, podmínky pro 
vznik endem. druhů 

květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výchova dem. občana 
- respektování kult., etnických 
  a jiných odlišností (lidské  
  rasy, jazyky, náboženství) 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech, 
- afr. regiony v globálních 
  souvislostech 
hospodářského 
  a politického vývoje 
- humanitní pomoc 
 
 
 
 
 
 
- orientace na politické mapě 
  světa a Austrálie a Oceánie 
- na obecně zeměpisné mapě 
- v atlasových tém. mapách 
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- určí název, nadmořskou výšku a vyhledá na 
  obecně zeměpisné mapě nejvyšší vrchol 
- porovná jednotlivé části Austrálie podle převlá- 
  dajících tvarů povrchu 
- porovná podnebí Austrálie v jednotlivých obla- 
  stech podle teploty a množství srážek 
- vyhledá na mapách úmoří, určí bezodtokové 
  oblasti 
- zhodnotí význam artézských studní 
- vyhledá na mapách hlavní australské toky 
- pojmenuje příklady zástupců australské fauny 
- zdůvodní endemismus australské zvířeny 
Z-9-4-01,02 – popíše způsob osídlování Austrálie 
- posoudí příčiny nerovnoměrného osídlení 
- vyhledá hustě osídlené oblasti, ukáže na mapě 
  největší australská města 
Z-9-4-03,04 – popíše osud Aboriginů a jejich  
postavení v současné australské společnosti 
- s pomocí mapy vyhledá a pojmenuje členské 
  státy a teritoria Australského svazu a hlavní 
  město 
- zhodnotí hospodářskou úroveň Australského 
  svazu 
- popíše zaměření zemědělské produkce 
- popíše úroveň australského průmyslu 
Z-9-3-01,02,03 – pojmenuje a lokalizuje v ma- 
pách regiony 
Oceánie – Polynésie, Melanésie, Mikronésie,  
Nový Zéland 

 
 
 
 
Podnebí Austrálie 
 
Vodstvo Austrálie 
 
 
 
Živočišstvo Austrálie 
 
Obyvatelstvo Austrálie 
 
 
 
Hospodářství Austrálie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oceánie 
 
 
Nový Zéland 

dějepis – objevy a  
dobývání, počátek  
nové doby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 
 

Enviromentální výchova 
- ochrana přírody a životního 
  prostředí, přístupy k přírodě, 
  k přír. a kult. dědictví 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- kulturní rozdíly, kult. tradice, 
- zvyky, náboženství, etnický 
  původ 
- různé způsoby života 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- regiony Aus. a Oceánie 
  v glob. souvislostech hosp. 
  a politického vývoje 
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termín plnění 
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- popíše hospodářství Nového Zélandu 
- vyhledá v mapách vybrané státy Oceánie 
 
- vyhledá na glóbu a mapách světa Antarktidu, 
  určí její geografickou polohu (polohu v země- 
  pisné síti, polohu vzhledem k sousedním oceá- 
  nům, k ostatním kontinentům a k zemským  
  polokoulím) 
- popíše podnebí a přírodní poměry v Antarktidě 
- posoudí význam Antarktidy pro vědecké účely 

 
 
 
Antarktida 
 
 
 

 
 
 
dějepis – objevy a  
dobývání, počátek  
nové doby 

 Enviromentální výchova 
- ochrana přírody, přístupy k 
  přírodnímu dědictví 
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Z-9-3-01,02,03 – vyhledá na glóbu a mapách 
světa Ameriku, určí její geografickou polohu 
(polohu v zeměpisné síti, polohu vzhledem k 
sousedním oceánům, k ostatním kontinentům 
a k zemským polokoulím) 
- vyhledá v mapách průběh rovníku, obratníku 
  a hlavního poledníku 
- porovná rozlohu Ameriky vzhledem k ostat- 
  ním kontinentům 
- pojmenuje a vyhledá v mapách Ameriky výz- 
  namné ostrovy, poloostrovy, zálivy, moře,  
  průlivy, Panamský průplav 
- popíše výškovou členitost, pojmenuje a vyhle- 
  dá na mapě vybrané povrchové celky Ameriky 
- určí název, nadmořskou výšku a vyhledá na  
  obecně zeměpisné mapě nejvyšší vrcholy Se- 
  verní a Jižní Ameriky 
- porovnává jednotlivé oblasti Ameriky podle 
  převládajících tvarů povrchu 
- pojmenuje hlavní nerostné suroviny těžené 
  na americkém kontinentu, zejména ložiska 
  paliv a drahých kovů 
- vymezí geografickou polohu amerického 
  světadílu z hlediska umístění v jednotlivých 
  podnebných pásech 
- objasní vznik, územní rozsah a působení tor- 
  nád a hurikánů na území Ameriky 
- vyhledá na mapách úmoří, určí bezodtokové 
  oblasti  

REGIONY SVĚTA 
Amerika 
Poloha Ameriky 
 
 
 
 
 
 
 
Členitost pobřeží Ameriky 
 
 
 
 
 
Nerostné bohatství Ameriky 
 
 
Podnebí Ameriky 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo Ameriky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis – základy 
ekologie: organismy a 
životní prostředí;  
ochrana přírody a živ. 
prostředí; přeměna 
přírodních krajin a 
využívání přírodních  
zdrojů 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 

EGS – orientace na politické 
mapě světa a Ameriky, na 
obecně zeměpisné mapě  
Ameriky a v atlasových téma- 
tických mapách 
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- vyhledá v mapách hlavní americké toky, zjistí 
  polohu největších amerických jezer a vodo- 
  pádů 
- objasní rozmístění rostlinstva a živočišstva v 
  závislosti na podnebí 
- pojmenuje a vyhledá příklady amerických ná- 
  rodních parků, uvede předmět jejich ochrany 
- vyhledá v mapách nejhustěji a nejřídčeji osí- 
  dlené oblasti 
Z-9-4-01,02,03-06 – posoudí příčiny nerovno- 
měrnosti osídlení 
- popíše etapy v historii osídlování Ameriky 
- lokalizuje rozmístění původních amerických 
  kultur (Mayové, Aztékové, Inkové, Inuité) 
- lokalizuje na mapách Ameriky rozmístění lid- 
  ských ras a jazykových skupin 
- vyhledá na politické mapě vybraná města na 
  americkém kontinentu 
- vyhledá a určí na mapách jednotlivé regiony  
  - Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Střední  
   Ameriku a Karibskou oblast 
- určí a vymezí v mapách Anglosaskou a Latin- 
  skou Ameriku 
- vyhledá na politické mapě Ameriky Kanadu,  
  USA, Mexiko, vybrané středoamerické státy a 
  státy Jižní Ameriky 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá na mapách Ame- 
riky a světa Kanadu, určí její geograf. polohu 
(polohu v zem. síti, k sousedním oceánům) 

 
 
 
 
 
Rostlinstvo a živočišstvo Ameriky 
 
 
 
Obyvatelstvo Ameriky 
 
 
 
 
 
Oblasti Ameriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dějepis – nejstarší civi- 
lizace, zámořské obje- 
vy a dobývání 
 
 
 
český jazyk – jazykové 
oblasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 

EV – ochrana přírody a živ. 
prostředí, přístupy k přírodě, 
k přir. a kulturnímu dědictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – kulturní rozdíly, kulturní 
tradice, náboženství, zvyky, 
etnický původ, odlišné vnímá- 
ní světa 
 
 
 
VDO – respektování kult., etni- 
ckých a jiných odlišností 
(lid. rasy, jazyky, náboženství)  
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- porovná rozlohu Kanady vzhledem k ostatním 
  státům kontinentu 
- popíše s pomocí map přírodní poměry a pří- 
  rodní zdroje Kanady 
Z-9-4-01,02,03,04,05,06 – posoudí hospodář- 
ský význam Kanady ve světě, porovná 
vyspělost 
Kanady ve srovnání s ostatními státy kontinen- 
tu 
- určí v mapách regiony Kanady – provincie a 
  teritoria 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá na mapách nej- 
větší kanadská města 
- vyhledá na mapách Ameriky a světa USA, určí 
  jejich geografickou polohu (polohu v země- 
  pisné síti, polohu, polohu vzhledem k soused- 
  ním státům a oceánům) 
- popíše s pomocí map přírodní poměry a pří- 
  rodní zdroje USA 
Z-9-4-03,04,05,06 – posoudí hospodářský a  
politický význam USA ve světě, porovná vyspě- 
losti USA ve srovnání s ostatními státy konti- 
nentu 
- určí v mapách regiony USA, vybrané státy a 
  největší města 
Z-9-3-01,02,03,04 – charakterizuje hlavní obla- 
sti cestovního ruchu 
- vyhledá v mapách území pevninské a ostrovní 
  části Střední Ameriky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střední Amerika a Karibská oblast 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dějepis – modernizace 
společnosti, vznik USA, 
úloha USA ve světě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dějepis – objevy a do- 
bývání, zámořské obje- 
vy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MdV – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – kulturní rozdíly, etnický 
původ, kolonizace karibské 
oblasti 
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Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – popíše s pomocí map 
přírodní poměry a přírodní zdroje oblasti 
- charakterizuje obyvatelstvo, rasové složení a 
  jazyky 
- posoudí hospodářský a politický význam Stře- 
  dní Ameriky v současném světě 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá v mapách oblasti 
Jižní Ameriky, určí jejich geograf. polohu (polo- 
hu v zeměpisné síti, vzhledem k sousedním 
oceánům) 
- popíše s pomocí map přírodní poměry 
Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – posoudí hospodářský 
a politický význam Brazílie, Argentiny a dalších 
jihoamerických států v současném světě 
- určí v mapách hlavní hospodářské a sídelní 
  oblasti 
- charakterizuje obyvatelstvo, jazykové a nábo- 
  ženské dispozice jihoamerických zemí 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá na glóbu a mapách 
světa Asii, určí její geografickou polohu (polohu 
v zeměpisné síti, polohu vzhledem k soused- 
ním oceánům a k zemským polokoulím) 
- vyhledá na mapách průběh rovníku a obrat- 
  níku Raka 
- porovná rozlohu Asie vzhledem k ostatním 
  kontinentům 
- pojmenuje a vyhledá na mapách Asie výz- 
  namné ostrovy, poloostrovy, zálivy, moře,  
  průlivy 

 
 
 
 
 
 
Jižní Amerika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asie 
Poloha Asie 
 
 
 
 
 
 
Členitost pobřeží Asie 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
únor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – orientace na politické 
mapě světa a Asie, na obecně 
zeměpisné mapě Asie a v atla- 
sových tematických mapách 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

430 

 

Zeměpis 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

431 

 

- popíše výškovou členitost, pojmenuje a vy- 
hledá na mapě vybrané povrchové celky Asie 
- vyhledá na mapách Asie oblasti s výskytem 
  sopečné činnosti a častými zemětřeseními 
- vyhledá na obecně zeměpisné mapě vybraná 
  pohoří a nejvyšší vrchol Asie 
- vyhledá hlavní nerostné suroviny těžené v  
  Asii, zejména ložiska paliv a drahých kovů 
- vymezí geografickou polohu Asie z hlediska  
  umístění v jednotlivých podnebných pásem 
- určí na mapách Asie monzunové oblasti a zho- 
  dnotí význam monzunových dešťů pro pohoří 
  a nejvyšší vrchol Asie 
- vyhledá hlavní nerostné suroviny těžené v Asii 
  zejména ložiska paliv a drahých kovů 
- určí na mapách Asie monzunové oblasti a zho- 
  dnotí význam monzunových dešťů pro země- 
  dělství 
- vyhledá na mapách úmoří, určí bezodtokové 
  oblasti 
- vyhledá na mapách hlavní asijské toky, zjistí  
  polohu největších asijských jezer 
- objasní rozmístění rostlinstva a živočišstva v 
  závislosti na podnebí 
- pojmenuje a vyhledá šířková pásma a výškové 
  stupně v Asii 
- popíše a lokalizuje rozmístění nejstarších 
  asijských kultur (Čína, Indie, Mezopotámie) 
 

Povrch Asie 
 
 
 
 
 
Nerostné bohatství Asie 
 
Podnebí Asie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo Asie 
 
 
Rostlinstvo a živočišstvo Asie 

 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis – základy 
ekologie, ochrana přír. 
a životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
březen 

 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – orientace na politické 
mapě světa a Asie, na obecně 
zeměpisné mapě Asie a v atla- 
sových tematických mapách 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – ochrana přírody a živ. 
prostředí, přístupy k přírodě 
a kulturnímu dědictví 
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Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – vyhledá v mapách  
nejhustěji a nejřídčeji osídlené oblasti 
- zdůvodní příčiny zastoupené lidské rasy v Asii, 
  lokalizuje jejich rozmístění 
- pojmenuje hlavní náb. zastoupení v Asii, po- 
  soudí jejich vliv na způsob života obyvatel a  
  vymezí oblasti s jejich rozšířením 
- vyhledá na politické mapě Asie vybraná hlavní 
  a velká města 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá v mapách oblast 
východní Asie, popíše její geografickou polohu 
v Asii 
- popíše s pomocí map přírodní poměry regio- 
nu 
- posoudí hospodářský a politický význam  
  oblasti, porovná s ostatními oblastmi Asie 
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospo- 
  dářství, kulturní a náboženské tradice výcho- 
  dní Asie 
- lokalizuje na mapách státy východní Asie 
- zhodnotí aktuální hospodářský potenciál  
  Japonska a Číny ve světě, pojmenuje hlavní 
  hospodářská odvětví 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá v mapách oblast 
jihovýchodní Asie 
- popíše její geografickou polohu v Asii 
- popíše s pomocí map přírodní poměry  
  regionu 
 

Obyvatelstvo Asie 
 
 
 
 
 
 
Oblasti Asie 
 
 
Východní Asie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jihovýchodní Asie 

dějepis – nejstarší civi- 
lizace, objevy a dobý- 
váni 
 
 
 
 
 
 
 
VO – kulturní oblasti 
a životní styl  asijských 
regionů 

 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen 

MV – kult. rozdíly, tradice,  
zvyky, náboženství, hodnoty, 
etnický původ, různé způsoby 
života, odlišné myšlení a vní- 
mání světa 
 
 
EGS – orientace na politické 
mapě světa a Asie, na obecně 
zeměpisné mapě Ameriky a v 
atlasových tematických ma- 
pách 
VDO – respektování kultur, 
etnických a jiných odlišností 
(rasy, náboženství,..) 
EGS – asijské regiony v globál. 
souvislostech hospodářského 
a politického vývoje 
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Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – posoudí hospodářský 
a politický význam oblasti, porovná s ostatními 
oblastmi Asie 
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodář- 
  ství kulturní a náboženské tradice JV Asie, 
  lokalizuje státy JV Asie 
- lokalizuje vybrané státy JV Asie 
Z-9-3-01,02,03,04 – hledá v mapách oblast jižní 
Asie, popíše její geografickou polohu v Asii 
- popíše s pomocí map přírodní poměry regio- 
  nu 
Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – posoudí hospodářský 
a politický význam oblasti, porovná s ostatními 
oblastmi Asie 
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodář- 
  ství, kulturní a náboženské tradice jižní Asie 
- zhodnotí aktuální hospodářský potenciál 
Indie 
- lokalizuje na mapách vybrané státy jižní Asie 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá v mapách oblast 
JZ Asie, popíše její geografickou polohu v Asii 
- popíše s pomocí map přírodní poměry oblasti, 
  lokalizuje v mapách přírodní zdroje, zejména 
  hlavní oblasti těžení ropy 
- rozliší a lokalizuje specifické kulturní oblasti 
  JZ Asie (Kypr, Turecko, Izrael, státy Blízkého 
  východu, státy Arabského poloostrova, státy 
  Perského zálivu) 
Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – určí lokality se stálým 
politickým, národnostním a náboženským  

 
 
 
 
 
 
 
Jižní Asie 
 
 
 
 
 
 
 
Jihozápadní Asie 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mdv – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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neklidem, objasní zdroje napětí 
Z-9-3-01,02,03,04 – lokalizuje na mapách vyb- 
rané státy JZ Asie 
- vyhledá v mapách oblast střední Asie, popíše 
  její geografickou polohu v Asii 
- popíše s pomocí map přírodní poměry regio- 
  nu a zdroje nerostných surovin 
- posoudí hospodářský a politický význam 
Z-9-4-0,02,03,04,05,06 – určí lokality a příčiny 
zdrojů politického neklidu v oblasti 
- charakterizuje obyvatelstvo a náboženské 
  tradice střední Asie 
- lokalizuje na mapách vybrané státy střední  
  Asie 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá v mapách oblast 
Zakavkazska 
- popíše s pomocí map přírodní poměry regi- 
  onu a zdroje nerostných surovin 
Z-9-4-02,0,03,04,05,06 – posoudí hospodářský 
a politický význam oblasti 
- určí lokality a příčiny zdrojů politického, ná- 
  rodnostního a náboženského neklidu v oblasti 
- lokalizuje na mapách zakavkazské státy 
Z-9-3-01,02,03,04 – vyhledá a určí geograf. 
polohu Ruska 
- vymezí na mapě hranici mezi evropskou a 
  asijskou částí Ruska 
- zhodnotí s pomocí map přírodní poměry a  
  zdroje nerostných surovin asijské části Ruské 

 
Střední Asie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakavkazsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusko (asijská část) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – orientace na mapě světa 
a severní Asie, na obecně 
zeměpisné mapě Asie a v 
atlasových tematických ma- 
pách 
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,Ruský jazyk 

7. ročník 
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učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

  federace 
- vyhledá v mapách největší města asijského 
  Ruska 
Z-9-4-0,02,03,04,05,06 – posoudí hospodářský 
a politický význam Ruska ve světě 
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Z-9-3-01,02,03 – vyhledá na mapě světa evrop- 
ský kontinent, zhodnotí jeho polohu v zeměpisné 
síti, polohu vzhledem k sousedním kontinentům 
a oceánům, k zemským polokoulím a podnebným 
pásům 
- vyhledá průběh hlavního poledníku Evropou 
- porovná rozlohu Evropy s rozlohou ostatních 
  kontinentů 
- pojmenuje a vyhledá na mapě významné prvky 
  horizontální členitosti: moře, zálivy, poloostrovy, 
  ostrovy, průlivy 
Z-9-5-01 – posoudí s pomocí obecně zeměpisné 
mapy vertikální členitosti Evropy, vyhledá na  
mapě nejvýznamnější povrchové útvary a nejvyšší 
horské vrcholy Evropy 
- určí geografickou polohu Evropy z hlediska umí- 
  stění v podnebných pásech, porovná podnebí v 
  jednotlivých oblastech, vymezí jednotlivé pod- 
  nebné pásy 
- zhodnotí kontinentální a oceánské vlivy v podne- 
  bí 
- vyhledá v mapách toky nejvýznamnějších evrop. 
  řek, vymezí úmoří a bezodtokové oblasti 
- vyhledá v mapách polohu velkých jezer a jezer- 
  ních oblastí, pojmenuje procesy, které jezera 
  formovaly 
- objasní rozmístění rostlinstva a živočišstva v závi- 
  slosti na zeměpisné šířce, pojmenuje vegetační 
  pásma 

 
Evropa 
Rozloha, poloha, hranice, členitost Evropy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povrch Evropy 
 
 
 
 
 
 
Podnebí Evropy 
 
 
 
 
 
Vodstvo Evropy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodopis – základy  
ekologie: organismy a  
prostředí: ochrana 
příro- 
dy a životního prostředí 

září  
 
Výchova k myšlení v  
evropských a globálních 
souvislostech: 
- Evropa a svět nás zajímá 
- orientace na polit. mapě 
  Evropy, na obecně ze- 
  měpisné mapě a v atlas. 
  mapách 
- objevujeme Evropu a  
  svět 
- jsme Evropané: evr. 
  jazykové a kulturní 
  okruhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- ochrana přírody a živ. 
  prostředí, přístupy k pří- 
  rodě, k přírodnímu a 
kul- 
  turnímu dědictví 
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- vyhledá v mapách několik příkladů nár. parků 
 
Z-9-4-01 – lokalizuje na mapách oblasti s nejstar- 
ším osídlením 
- vyhledá nejhustěji a nejřídčeji zalidněné oblasti 
  evropského kontinentu, zdůvodní příčiny těchto 
  rozdílů 
Z-9-4-05,06 – srovná obyvatelstvo podle rozmístě- 
ní jazykových skupin a náboženství 
- určí národy a státy s nejvyšším počtem obyvatel 
- vyhledá na politické mapě všechny evropské stá- 
  ty a vybraná hlavní města 
- vyhledá členské státy EU a evropské členské  
  země NATO 
Z-9-3-01,02,03 – vyhledá v mapách oblast střední 
Evropy, určí její polohu vůči sousedním regionům 
- popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní 
  zdroje států střední Evropy 
- zhodnotí hospodářský a politický význam oblasti, 
  porovná ji s ostatními částmi Evropy 
- lokalizuje na politické mapě státy střední Evropy, 
  porovná jejich hospodářskou vyspělost 
- charakterizuje obyvatelstvo, sídla, hospodářství 
- podá stručný komplexní geografický přehled 
  států střední Evropy 
- vyhledá v mapách příslušnou geografickou oblast 
  Evropy, určí její polohu vůči sousedním regionům 
- popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní 
  zdroje příslušné oblasti Evropy 

Šířková pásmovitost a výšková stupňovi- 
tost 
Obyvatelstvo Evropy 
 
 
 
 
 
 
 
Oblasti a státy Evropy 
 
 
 
Střední Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatní oblasti Evropy 
- západní Evropa 
- severní Evropa 
- jižní Evropa 
- jihovýchodní Evropa 
- východní Evropa 
 

 
 
dějepis – počátky lidské 
společnosti, nejstarší 
civilizace, kořeny evrop. 
kultury, křesť., 
demokra- 
cie, počátky nové doby, 
modernizace spol., 
rozdělený a integrující 
se svět, Evropský inte- 
grační proces, vývoj po 
II. světové válce 

 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad –  
leden 

 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- osobnostní rozvoj, roz- 
  voj schopnosti poznává- 
  ní, kreativita 
 
Multikulturní výchova 
- kulturní rozdíly: kult. 
  tradice, zvyky, nábožen- 
  ství, hodnoty 
- etnický původ, různé 
  způsoby života, odlišné 
  myšlení a vnímání světa 
 
Výchova demokratického 
občana 
- respektování kulturních, 
  etnických a jiných odliš- 
  ností 
 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropské regiony 
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Z-9-4-03 – zhodnotí hospodářský a politický výz- 
nam oblasti, porovná ji s ostatními částmi Evropy 
- lokalizuje na politické mapě jednotlivé státy, po- 
  rovná jejich hospodářskou vyspělost 
Z-9-4-02,05,06 – charakterizuje obyvatelstvo, 
sídla 
hospodářství, kulturní a náboženské tradice a  
předpoklady pro cestovní ruch v příslušné oblasti 
Evropy 
- podá stručný komplexní geografický přehled  
  států v dané oblasti (poloha, rozloha, počet oby- 
  vatel, jazykový původ obyvatel, státní zřízení, 
  hospodářská vyspělost,…) 
- vyhledá v mapách území Ruské federace, určí její 
  polohu vůči sousedním regionům, polohu na  
  dvou kontinentech (evropská a asijská část) 
Z-9-3-02,03 – vymezí na mapách hranici mezi  
evropskou a asijskou částí Ruska 
- popíše s pomocí map přírodní poměry a přírodní 
  zdroje Ruska 
Z-9-4-03,04 – zhodnotí hospodářský a politický 
význam oblasti, porovná ji s ostatními částmi Evro- 
py 
- vyhledá v mapách hlavní sídelní a hospodářské 
  oblasti 
- charakterizuje obyvatelstvo a jeho kulturní tra- 
  dice 
Z-9-4-01 – zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi 
- objasní pojmy natalita a mortalita 
 

 
 
 
 
Rusko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obyvatelstvo světa 

 
 
 
 
 
dějepis – kořeny evrop. 
kultury, objevy a dobý- 
vání, počátky nové 
doby, 
rozdělený a integrovaný 
se svět 
 

 
 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
 

v glob- souvislostech  
hospodářského a polit. 
vývoje 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení 
 
 
Výchova k myšlení v  
evropských a globálních 
souvislostech 
- orientuje se na politické 
  mapě světa, na obecně 
  zeměpisné mapě světa  
  a v atlasových téma- 
  tických mapách 
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- vypočítá na konkrétním příkladu přirozený příru- 
  stek z údajů o počtu narozených a zemřelých 
- porovná očekávanou délku život ve vyspělých a 
  rozvojových zemích, objasní příčinu rozdílů 
Z-9-4-02 – nastíní územní rozdíly v hustotě zalid- 
nění, objasní příčiny rozdílů 
- pojmenuje příčiny přelidnění v určitých oblas- 
  tech 
- objasní vliv přírodních faktorů na rozmístění 
  obyvatelstva 
Z-9-4-05,06 – objasní pojmy migrace, emigrace a 
imigrace, s pomocí map lokalizuje hlavní světové 
emigrační a imigrační oblasti 
- argumentuje proti rasistickým názorům 
- vysvětlí pojmy národ, národnostní menšina 
- zařadí hlavní světové a evropské jazyky do jazy- 
  kových skupin, lokalizuje je v mapách 
- objasní pojmy světová náboženství, monoteis- 
  mus, polyteismus 
- vymezuje základní rozdíly světových 
náboženství, 
  lokalizuje v mapách oblasti se stálými nábožen- 
  skými konflikty 
- popíše věkovou pyramidu 
- rozlišuje sídla podle velikosti 
vysvětlí pojem urbanizace, objasní příčiny 
- uvádí příklady různé funkce měst 
Z-9-4-03,04 – vymezí podstatné rozdíly mezi eko- 
nomikou málo rozvinutých států a vyspělých států 
 

 
 
 
 
Rozmístění obyvatelstva 
 
 
 
 
 
Územní pohyb obyvatelstva 
 
 
Lidské rasy, národy, jazyky a náboženství 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktura obyvatelstva 
Sídla 
 
Světové hospodářství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dějepis – počátky lidské 
společnosti 
 
 
 
 
 
dějepis – křesťanství a 
středověká Evropa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben 

Osobnostní a sociální  
výchova 
- sociální rozvoj 
Výchova demokratického 
občana 
- člověk a společnost 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity a problé- 
  my živ. prostředí 
Multikulturní výchova 
- etnický původ 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- objevujeme Evropu a 
  svět: globální vlivy na 
  spol. prostředí 
Multikulturní výchova 
- kulturní diferenciace 
- lidské vztahy 
- princip sociálního smíru 
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- rozlišuje sektorovou strukturu hospodářství: 
  prvovýroba, druhovýroba, služby 
- posoudí význam zemědělství pro výživu lidstva 
- vymezí s pomocí map hlavní zemědělské oblasti, 
  zhodnotí význam pěstování zemědělských plodin 
  v různých částech světa 
- zhodnotí význam chovu hospodářských zvířat v 
  různých částech světa, lokalizuje v mapách hlavní 
  oblasti chovu 
- lokalizuje v mapách hlavní rybolovné oblasti 
Z-9-4-03,04 – schématicky znázorní odvětvovou 
strukturu průmyslu, rozlišuje jednotlivá průmyslo- 
vá odvětví 
- rozlišuje nerostné suroviny podle charakteru  
  využití 
Z-9-4-04,05 – rozlišuje dopravu podle funkce, cha- 
rakteru komunikace a druhu dopravního prostřed- 
ku 
- hodnotí úroveň dopravy v různých částech světa 
- rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními druhy 
  služeb 
- hodnotí zaměstnanost ve službách 
- hodnotí a srovnává význam cestovního ruchu pro 
  hospodářství jednotlivých zemí 
- rozlišuje základní typy cestovního ruchu 
- lokalizuje v mapách hlavní světové oblasti ces- 
  tovního ruchu 
 
 

Zemědělství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průmysl 
 
 
 
 
Doprava 
 
 
 
Služby 
 

dějepis – počátky lidské 
společnosti, význam  
zemědělství pro rozvoj 
lidské společnosti 
 
 
 
 
 
chemie – chemie a spo- 
lečnost 
 
 
 
dějepis – modernizace 
společnosti, industriali- 
zace a její důsledky 
 
 
 
 
 
přírodopis – základy  
ekologie, vliv člověka  
na živ. prostředí 

 
 
 
 
 
 
 

Enviromentální výchova 
- lidské aktivity a problé- 
  my živ. prostředí 
- vztah člověka 
Výchova demokratického 
občana 
- stát a hosp. výroba,  
  obchod, služby, principy 
  tržního hospodářství 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity a problé- 
  my živ. prostředí, vlivy 
  zemědělství na život. 
  prostředí, průmysl a 
  udržitelný rozvoj spol., 
  doprava a životní prostř. 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- objevujeme Evropu a 
  svět 
- orientace v tematických 
  mapách svět. hosp. 
Výchova demokratického 
občana 
- mezinárodní vztahy,  
  globální svět 
Osobnostní a soc. výcho- 
va 
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Z-9-4-01,03,04 – vymezí a lokalizuje v mapách 
oblasti světa s převládajícím vývozem surovin a 
oblasti s převládajícím vývozem průmyslových 
výrobků 
Z-9-6-04 – zhodnotí postavení ČR v mezinárodním 
obchodu 
Z-9-4-06 – jmenuje příklady nejvýznamnějších  
světových hospodářských organizací 
Z-9-4-05,06 – vysvětlí základní rozdíly mezi 
suvere- 
ním státem, autonomním a závislým územím 
- určí hlavní změny hranic v Evropě a ve světe v 
  průběhu 2. poloviny 20. století 
- vzájemně srovnává státy podle různých fyzicko- 
  geografických kritérií 
- rozlišuje různé aspekty polohy států 
- pojmenuje a vyhledá v mapách nejlidnatější a 
  největší státy světa 
- objasní pojmy státní hranice, vzdušný prostor 
- uvádí kritéria členění státních hranic podle tvaru 
  a charakteru 
- uvádí rozdíly mezi jednotlivými formami státního 
  zřízení (republika, konstituční a absolutistická 
  monarchie) 
- uvádí příklady diktatur a totalitních režimů ve  
  světě, rozdíly mezi totalitním a demokratickým 
  státem 
- rozlišuje mezi federativním a unitárním státem 
- pojmenuje kritéria pro posouzení vyspělosti stá- 
  tů a rozděluje je na základě těchto kritérií 

Cestovní ruch a rekreace 
Těžba a zpracování surovin 
 
 
Mezinárodní obchod a mezinárodní hosp. 
organizace 
 
 
Politická mapa současného světa 
Státy na Zemi 
 
 
 
 
Poloha, rozloha a lidnatost států 
 
 
Státní hranice 
 
 
Státní zřízení a způsob vlády 
 
 
Správní členění 
 
 
Stupeň rozvoje států 

 
 
 
 
dějepis – nejstarší civili- 
zace, moderní doba 

 
 
 
 
květen 
 
 

- sociální rozvoj, komuni- 
  kace 
Výchova demokratického 
občana 
- člověk ve společnosti, 
  kulturní život 
Výchova k myšlení v  
evropských a globálních 
souvislostech 
- objevujeme Evropu a 
  svět, předpoklady a uka- 
  zatele globalizace mezi- 
  národního obchodu 
Výchova demokratického 
občana 
- mezinárodní vztahy 
- sociální rozvoj, komuni- 
  kace 
- člověk ve spol., kulturní 
  život, globální svět 
Výchova k myšlení v evr. 
a glob. souvislostech 
- objevujeme Evropu a 
  svět 
- orientace na politické 
  mapě Evropy 
Výchova demokratického 
občana 
- občan, obanská spol. 
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Z-9-4-06 – uvede názvy nejvýznamnějších meziná- 
rodních politických organizací a jejich členské 
státy 
- objasní příčiny ozbrojených konfliktů ve světě 
- vyhledá v mapách lokality současných ozbroje- 
  ných konfliktů ve světě 
- objasní pojem terorismus, uvede příklady terori- 
  stických organizací 
- srovná současnou politickou mapu světa s mapa- 
  mi starými 15 a více let 
- používá s porozuměním pojem krajinná sféra ve 
  vztahu k zemskému povrchu, ve vztahu k přírodě 
  a lidské společnosti 
- rozlišuje vzhled a znaky přírodních a kulturních  
  krajin 
- posoudí vliv člověka na rozšíření rostlinstva a  
  živočišstva na Zemi, uvede příklady 
Z-9-4-03 – posuzuje vzhled a funkci krajiny jako 
výsledek působení přírodních procesů a působení 
lidí 
Z-9-5-01 – posoudí na konkrétních příkladech, jak 
přírodní prostředí a zásahy do něj ovlivňují způsob 
života lidí na Zemi 
Z-9-5-02 – zhodnotí přírodní zdroje z hlediska je- 
jich vyčerpatelnosti a obnovitelnosti 
- posoudí nebezpečí nedostatku přírodních zdrojů 
  s ohledem na další vývoj lidské společnosti 
Z-9-5-03 – posoudí příčiny a následky globálních 
poškozování živ. prostředí 
- objasní vlastními slovy funkce chráněných území 

Ohniska válečných konfliktů v současném 
světě 
 
 
Nové státy na mapě světa 
 
 
Krajina 
Fyzickogeograf.a socioekonomická sféra 
Typy krajin: přírodní a kulturní 
 
Krajinné složky a prvky 
 
 
 
Společenské prostředí a jeho vztah k pří- 
rodnímu prostředí 
 
Využívání přírodních zdrojů a energií 
Udržitelnost života 
 
 
Ochrana živ. prostředí, ochrana přírody, 
chráněná území 

 
 
 
 
přírodopis – základy 
ekologie, praktické poz- 
návání přírody, neživá 
příroda 
 
 
 
 
 
 
výchova k občanství –  
stát a hospodářství: 
mez. vztahy, globální  
svět 
fyzika – energie 
chemie – chemie a spo- 
lečnost 
 
přírodopis – základy  
ekologie, ochrana příro- 
dy 

červen 
 
 
 
 
 
 

 a stát, principy demokra- 
 cie jako formy vlády a 
 způsobu rozhodování 
Výchova dem. občana 
- stát a právo 
- státní správa a samo- 
  správa, principy demo- 
  kracie, lidská práva 
- mezinárodní vztahy,  
  globální svět: evropská 
  integrace, mezinárodní 
  spolupr., globalizace 
Výchova k myšlení v evr. 
a glob. souvislostech 
- objevujeme Evropu a  
  svět: příčiny a důsledky 
  polit., nábož. a hospod. 
 a kulturních rozporů 
Multukulturní výchova 
- lidské vztahy 
Enviromentální výchova 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
- vztah člověka k prostř., 
  udržitelný rozvoj spol. 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení v 
  oblasti živ. prostředí 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Z-9-6-03 – určí geografickou polohu ČR (polohu 
v zeměpisné síti, polohu v Evropě), posoudí další 
aspokty polohy (dopravní, geopolitickou) 
- rozliší typy a průběh státní hranice 
- porovná rozlohu ČR s ostatními evropskými státy 
 
Z-9-6-03 – nastíní procesy a přírodní změny, pro- 
bíhající na území dnešní ČR v průběhu 
jednotlivých 
geologických období od prahor po současnost 
- rozliší hlavní typy hornin podle původu (usazené, 
  vyvřelé, přeměněné) 
Z-9-6-03 – vymezí na geologické mapě oblast Čes- 
kého masívu a Karpat, na fyzické mapě je rozliší 
jako dvě základní gemorfolické jednotky  
- Českou vysočinu a Karpaty 
- orientuje se na fyzické mapě ČR, vyhledá hlavní 
  pohoří, úvaly, pánve 
 
Z-9-6-03 – pojmenuje hlavní činitele ovlivňující 
podnebí ČR 
- zhodnotí oceánské a kontinentální vlivy podnebí  
- objasní pojem teplotní inverze 
- vymezí podnebné oblasti na území ČR (teplá, mír- 
  ně teplá, chladná oblast) 
- rozliší pojmy: podnebí, počasí  
- uvede příklady antropogenních vlivů na podnebí 
  a počasí 
Z-9-6-03 – zařadí území ČR k úmoří 
- vyhledá hlavní toky v mapách 

Poloha a rozloha 
 
 
 
 
 
Geologická stavba 
 
 
 
 
Geomorfologické členění povrchu 
 
 
 
 
 
 
Podnebí a počasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodstvo 

výchova k občanství –  
člověk ve společnosti:  
naše vlast, státní symbo- 
ly 
 
 
přírodopis – neživá pří- 
roda: nerosty a horniny, 
exogenní a endogenní  
jevy, geol. vývoj a stavba 
území ČR 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 

 Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- naši sousedé, objevuje- 
  me Evropu a svět: 
- naše vlast a Evropa 
Jsme Evropané: 
- orientace na politické 
  a obecně zeměp. mapě 
  Evropy a v tematických 
  mapách ČR 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- rozlišuje povrchové a podpovrchové vodstvo,  
  lokalizuje hlavní lázeňská místa 
- rozlišuje přírodní (jezera) a umělé vodní nádrže 
  (rybníky, přehradní nádrže) 
- objasní původ jezer, zdůvodní význam českého 
  rybníkářství 
- objasní příčiny povodňových situací, popíše pos- 
  tup, jak se chovat v případě povodní 
 
Z-9-6-03 – rozlišuje půdní typy a půdní druhy, uve- 
de rozmístění hlavních půdních typů na území ČR 
- vysvětlí příčiny a následky půdní eroze 
- popíše skladbu a rozmístění lesů, popíše výškové 
  vegetační stupně 
 
Z-9-5-02 – vymezí na mapách chráněná území  
(CHKO, národní parky) 
- uvede příklady kulturních a přírodních krajin 
Z-9-6-04 – posoudí aktuální trendy demografické- 
ho vývoje 
- objasní příčiny migrace 
- zhodnotí rozmístění obyvatelstva v souvislosti 
  s nadmořskou výškou a dalšími faktory 
- rozdělí obyvatelstvo ČR podle národnostního 
  složení, náboženského vyznání, zaměstnanosti 
 
- rozdělí sídla podle velikosti, uvede příklady sídel 
  podle jejich funkce 
- zhodnotí proces urbanizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půdy 
 
 
Biota 
 
 
Ochrana přírody a životního prostředí 
 
 
Obyvatelstvo 
 
 
 
 
 
 
 
Sídla 

 
 
 
 
 
 
dějepis – historie rybní- 
kářství 
 
přírodopis – základy  
ekologie: organismy a  
prostředí, ochrana živ. 
prostředí 
 
 
 
 
 
výchova k občanství –  
člověk ve společnosti 
 
 
 
dějepis – kořeny evrop. 
kultury 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- lidské aktivity a problé- 
  my život. prostředí 
- vztah člověka k prostř. 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
- sociální rozvoj 
Výchova k myšlení v  
evropských a globálních 
souvislostech 
- objevujeme Evropu a  
  svět 
- naše vlast a Evropa 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Z-9-6-03,04 – objasní pojmy HDP a HNP 
- objasní územní rozdíly v hospodářské vyspělosti 
  jednotlivých regionů ČR 
- rozliší nerostné suroviny (paliva, rudy, nerudy) 
- zhodnotí strukturu surovinové základny ČR, lo- 
  kalizuje v mapách oblasti těžby paliv 
- vysvětlí vztah mezi výskytem nerostných surovin 
  a rozmístěním sídel a průmyslové výroby 
- objasní pojmy obnovitelné a neobnovitelné zdro- 
  je energie 
- popíše výhody a nevýhody jednotlivých typů  
  elektráren z hlediska ekonomického a ekologic- 
  kého 
- analyzuje vztahy mezi rozmístěním elektráren a 
  zdroji surovin 
- objasní pojmy černá a barevná metalurgie 
- objasní vztah mezi rozmístěním hutních závodů 
  a zdrojů surovin a energie 
- popíše vývoj hutnictví na našem území za posled- 
  ních 100 let 
- pojmenuje klíčové obory strojírenství v České  
  republice 
- rozdělí chemickou výrobu na jednotlivá odvětví  
- popíše vztah mezi rozmístěním chemických závo- 
  dů ve vazbě na zdroje surovin, vody a energie 
- zhodnotí zdravotní rizika spjatá s případným úni- 
  kem látek z chemických závodů 
- popíše vztah mezi rozmístěním průmyslu staveb- 
  ních hmot a zdroji surovin 

Hospodářství 
 
 
Nerostné suroviny 
 
 
 
 
Průmysl paliv a energetiky 
 
 
 
 
 
 
Hutnický průmysl 
 
 
 
 
Strojírenský průmysl 
 
Chemický průmysl 
 
 
 
 
Průmysl stavebních hmot 

výchova k občanství –  
stát a hospodářství:  
výroba, obchod, služby, 
principy tržního hosp. 
 
přírodopis – základy  
ekologie: ochrana příro- 
dy a živ. prostředí  
 
dějepis – modernizace 
spol.: industrializace  
a její důsledky pro spo- 
lečnost  
 
fyzika – energie 
přírodopis – základy  
ekologie: vlivy průmyslu 
na živ. prostředí 
 
 
 
dějepis – úloha strojů v  
dějinách  
chemie – chemie a spol. 
bezpečnost práce: 
mimořdné události, ha- 
várie chem. provozů 

 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
únor 
 

 Multikulturní výchova 
- etnický původ 
- etnická výchova 
- důstojnost a identita 
  lidské osoby 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 
jsme Evropané: 
- orientace v hosp. tém. 
  mapách 
Enviromentální výchova  
- vztah člověka k prostře- 
  dí 
 
Výchova k myšlení v  
evropských a globálních 
souvislostech 
- jsme Evropané: histor. 
  etapy rozvoje prům. 
  na území ČR 
 
Envirometnální výchova 
- lidské aktivity a problé- 
  my život. prostředí  
- vliv průmyslu na pro- 
  středí 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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- uvádí konkrétní příklady spotřebního průmyslu 
- vyhledá v mapách nejvýznamnější oblasti skle- 
  nářského, keramického, dřevozpracujícího,  
  textilního, oděvního, obuvnického a papírenské- 
  ho průmyslu 
- uvede konkrétní výrobky potravinářského prů- 
  myslu 
Z-9-6-04 – zhodnotí charakter zemědělství v zá- 
vislosti na nadmořské výšce a kvalitě půdy 
- vysvětlí pojmy: extenzivní a intenzivní hospoda- 
  ření, živočišná a rostlinná výroba 
- doloží na příkladech návaznost zemědělství a  
  potravinářského průmyslu 
 
Z-9-6-04 – rozlišuje mezi jednotlivými druhy dop- 
ravy 
- vyhledá v mapách hlavní dopravní trasy pozemní 
  a vodní dopravy, vyhledá všechna mezinárodní 
  letiště na našem území 
- je schopen se orientovat v jízdním řádu 
- posuzuje jednotlivé druhy dopravy z hlediska  
  rychlosti, ekonomičnosti a dopadu na životní pro-  
  středí 
- pojmenuje určující lokalizační faktory pro rozvoj  
  cestovního ruchu 
Z-9-6-05 – vyhledá v mapách příklady národních 
kulturních památek a všechny památky zapsané 
v seznamu UNESCO 
 

Spotřební průmysl 
 
 
Potravinářský průmysl 
 
 
 
Zemědělství 
 
 
 
 
 
 
Doprava 
 
 
 
 
Cestovní ruch a rekreace 
 
 
 
 
 
Zahraniční obchod a služby 

 
 
 
 
 
 
 
dějepis – počátky lidské 
společnosti, význam  
zem. pro rozvoj lid. spol. 
 
 
přírodopis – základy 
ekologie, vlivy zem. na 
životní prostředí 
 
 
fyzika – pohyb těles 
 
 
chemie – chemie a spol. 
přínos chemie pro do- 
pravu 

 
 
 
 
 
 
 
březen 

 Výchova k myšlení v  
evropských a globálních 
souvislostech 
- jsme Evropané: histo- 
  rické etapy rozvoje ze- 
  mědělství na území ČR 
 
 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity a problé- 
  my živ. prostředí: 
- vliv zem. a dopravy na 
  živ. prostředí 
 
 
Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech 
- objevujeme Evropu a  
  svět: - postavení ČR v 
  celosvětové síti aktivit 
  cestovního ruchu 
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Zeměpis 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy 
učivo – obsah 

 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

- objasní pojmy export, import 
- pojmenuje hlavní exportované a importované 
  druhy zboží 
Z-9-6-01 – objasní rozdíl mezi kulturním regionem, 
historickou oblastí a správním regionem (kraj) 
Z-9-6-04 – popíše jednotlivé kraje podle následují- 
cích kritérií: poloha, přírodní podmínky (povrch, 
vodstvo, podnebí) osídlení, těžba surovin, prům. 
výroba, zemědělská produkce, kvalita životního 
prostředí, životní úroveň 
- komplexně srovnává jednotlivé regiony ČR 
 
 
 
 
 
 
 
Z-9-6-01,02 – zhodnotí na základě osvojených zna- 
lostí význam Hodonínska v rámci kraje a celého 
státu 

 
 
 
Administrativní členění ČR – kraje 
Praha 
Karlovarský kraj 
Ústecký kraj 
Liberecký kraj 
Plzeňský kraj 
Jihočeský kraj 
Středočeský kraj 
Královehradecký kraj 
Pardubický kraj 
Vysočina 
Olomoucký kraj 
Moravskoslezský kraj 
Zlínský kraj 
Jihomoravský kraj 
 
Hodonínsko 

 
 
 
výchova k občanství –  
stát a právo: právní  
základy státu, státní  
správa a samospráva 

 
 
 
duben –  
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

  
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občan, obč. společnost 
  a stát: principy demo- 
  kracie 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání 
  mediálních sdělení o  
  regionech ČR 
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5.15 Hudební výchova 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu 

V Hudební výchově dáváme žákům příležitost projevovat a uspokojovat svou 

přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Prostřednictvím vokálních, 

instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činností vedeme žáky 

k porozumění hudby a jejímu aktivnímu vnímání. Vzájemně se propojujícími 

hudebními činnostmi komplexně rozvíjíme celkovou osobnost žáků a vedeme 

je především k rozvoji jejich hudebnosti. V souladu s přirozeným, 

fyziologickým, emocionálním a rozumovým rozvojem žáků směřujeme 

Hudební výchovu k tomu, aby žáci porozuměli hudebně vyjadřovacím 

prostředkům, společenské funkci hudby jednotlivých uměleckých epoch a 

získali náhled do hudební kultury české i jiných národů. V Hudební výchově 

užíváme metody práce podle charakteristiky předmětu. Žáci využívají hudební 

nástroje a nástroje Orffova instrumentáře. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova vychází ze 

vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah je rozdělen do několika 

okruhů: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti, 

Poslechové činnosti. Hudební výchovu vyučujeme jako samostatný předmět od 

1. po 9. ročník. Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v odborné učebně. 

Zařazujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty. 

Integrace předmětů ● Hudební výchova 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
 
Kompetence komunikativní:  
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Kompetence sociální a personální:  
 
 

Kompetence občanské:  
 
 
Kompetence pracovní:  
 
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Hudební výchova se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 5 hodin, 2. stupeň 4 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není ani na 1. 
stupni a ani na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Hudební výchova 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

HV-3-1-01 – zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno- 
hlase 
 
HV-3-1-02 – rytmizuje a melodizuje jedno- 
duché texty 
 
HV-3-1-02 – tvoří na základě vlastních  
schopností nejjednoduší hudební formy 
 
 
HV-3-1-03 – hraje na jednoduché hudební 
nástroje při doprovodné hře 
 
 
HV-3-1-06 – začíná se seznamovat s různými 
poslechovými skladbami 
 
HV-3-1-06 – sluchově se orientuje v jedno- 
duchých tónových celcích 
 
HV-3-1-04 – získává jednoduché hudebně 
pohybové dovednosti 
 
HV-3-1-05 – seznamuje se s nejjednoduššími 
základy hudební teorie 
 

 
dechová cvičení, správná artikulace, zvuk, tón 
 
 
hlasová cvičení, rytmická ozvěna, pojmy silně, 
slabě, rychle 
 
sjednocování hlasového rozsahu, tón krátký 
- dlouhý 
 
 
doprovody k různým písním¨ 
 
 
 
instrumentální hudba, koleda, vokální hudba 
pochod 
 
hlavový tón, melodizace slov, melodizace říkan- 
ky hrana ozvěnu, transporotvání do jiných tónin 
 
taneční a pohyblivé doprovody k písním 
 
 
notová osnova, houslový klíč, nota, takt 2/4, 3/4 
 

 
tělesná výchova 
 
český jazyk 
 
výtvarná výchova 
 
prvouka 
 
matematika 
 
dramatická výchova 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- seberegulace 
- sebepoznání 
- psychohygiena 
 
 
 
- kreativita 
 
 
 
- komunikace 
- sebepoznání 
 
 
- poznávání 
- poznávání lidí 
 
- komunikace 
 
 
- kreativita 
 
 
- poznávání 
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Hudební výchova 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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HV-3-1-01 – snaží se zpívat intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase, kánon 
 
 
 
HV-3-1-02 – rytmicky ztvární, vytleská jed- 
noduché říkankové texty a nejjednoduší hu- 
dební formy 
 
HV-3-1-03 – hraje na lehce ovladatelné hu- 
dební nástroje, seznamuje se s hrou na  
Orffovy nástroje, snaží se vymýšlet i vlastní  
jednoduché doprovody 
 
HV-3-1-04 – pohybuje se i taktuje v průběhu 
znějící hudby, pohybem vyjadřuje temtpo, 
dynamiku, melodii 
 
HV-3-1-06 – dovede pozorně poslouchat  
různé poslechové skladby přiměřené věku, 
rozpozná v proudu znějící hudby, některé 
hudební nástroje 
 

 

 
HV-3-1-06 – poznává hudební nástroje 
 
 

správné dýchání a frázování, výslovnost, hlasový 
tón, postoj při zpěvu, výslovnost koncovek, roz- 
šiřování hlasového rozsahu, melodie stoupavá a 
klesavá 
 
pohybové hry, pohybové a rytmické ztvárnění 
říkadel, hra na tělo 
 
 
doprovázení říkadel na jednoduché rytmické ná- 
stroje, melodický doprovod, rytmický doprovod, 
pohybové vyjádření nálady, doplňování rytmu 
písničky 
 
taneční improvizace, rytmická štafeta, hra na  
ozvěnu 
 
 
Poslech: I. Hurník – Nekonečná pohádka 
- státní hymna ČR 
- B. Smetana – Pochod komediantů 
- různé koledy 
- V. Trojan – Zpěv žabáka 
- písně z filmů a pohádek 
písne Z. Svěráka aj. Uhlíře 
 
klavír, trubka, pozoun, housle, kytara, basa, 
bub- 
ny, 
 

tělesná výchova 
 
český jazyk 
 
výtvarná výchova 
 
matematika 
 
prvouka 

 
dramatická výchova 
 
pracovní činnosti 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- seberegulace 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 2. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

HV-3-0-04 – zvládne zatancovat nejjednoduší 
tance 
HV-3-1-05 – ovládá nejzákladnější termíny 
hudební nauky 
- osvojí si učené písně 

mazurka, polka, valčík 
 
takt, taktová čára, dvoudobý takt, psaní not, no- 
ta celá, půlová, čtvrťová, osminová, dynamická 
znaménka, čtvrťová pomlka, osminová pomlka 

 
 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
Výchova demokratického  
občana 
- občanská společnost a škola 
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Hudební výchova 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

HV-3-1-01 – zpívá intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase 
- rozlišuje píseň lidovou a umělou 
 
HV-3-1-02 – improvizuje, melodizuje, rytmi- 
zuje jednoduché texty 
 
HV-3-1-03 – používá a pozná jednoduché 
doprovodné hudební nástroje 
 
HV-3-1-04 – reaguje pohybem na znějící hud- 
bu 
- pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku, směr 
  melodie 
- pohybuje se v rytmu polky, mazurky, 
pocho- 
  du, menuetu 
HV-3-1-05 – rozlišuje jednotlivé kvality tónů 
 
- ovládá některé pojmy z hudební teorie 
HV-3-1-06 – rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 
- odliší hudbu vokální, instrumentální, vokál- 
  ně instrumentální 
- seznamuje se s některými hudebními skla- 
  dateli a jejich díly 

písně podle učebnice pro 3. ročník 
sólo, kánon, melodizace 
píseň lidová a umělá 
 
hra na rytmické nástroje, rytmizace básniček a 
textů 
 
výroba vlastních hudebních nástrojů, hra na tělo 
pohyb dle hudby, hra na dirigenta 
 
melodie stoupavá a klesavá 
 
 
tance polka, mazurka, menuet a pochod 
 
 
rytmus, dynamika, takt 4/4, 3/4, 2/4, repetice, 
legato 
nota celá, půlová, čtvrťová, osminová, pomlky, 
předznamenání, stupnice C-dur, zápis not v  
C-dur do notové osnovy, předvětí, závětí 
Poslechy: V. Trojen – Menuet, J. J. Ryba – Pasto- 
rela, B- Smetana – Libuše, A. Dvořák – Slovanské 
tance 

tělesná výchova 
 
pracovní činnosti 
 
český jazyk 
 
matematika 
 
prvouka 

 
dramatická výchova 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- psychohygiena 
- poznání 
- kooperace a kompetence 
- řešení problémů 
- poznávání lidí 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- princip sociálního smíru, 
  solidarity 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
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Hudební výchova 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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HV-5-1-01 – zpívá intonačně čistě a rytmicky 
v jednohlase 
- zkouší i dvojhlasý zpěv 
- pozná durové i mollové tóniny 
- dodržuje hlasovou hygienu 
 
 
 
HV-5-1-02 – orientuje se v notovém zápisu 
vokální skladby 
- rozpozná hudební formu jednoduché písně 
- zachytí melodii písně pomocí jednoduchého 
  grafického zápisu 
- notový zápis 
- realizuje podle svých schopností a dovedno- 
  stí tancem, pantomimou jednoduchou me- 
  lodii 
- dokáže taktovat ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
 
 
HV-5-1-03 – používá a pozná jednoduché  
doprovodné hudební nástroje 
- seznamuje se s používáním i složitějších 
  hudebních nástrojů 
 
HV-5-1-04 – u jednoduché písně nebo skla- 
dby pozná hudební formu 

Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasa- 
zení a tvorba tónu, rozšiřování hlasového rozsa- 
hu, odlišný zpěv) 
sjednocování hlasového rozsahu h – d2, volný 
nástup 5. st. a 8. st. 
hlasová hygiena (prodlužování dechu) 
orientace v notovém zápisu jednoduché 
melodie 
její reprodukce 
notový zápis rytmu jednoduché písně 
 
noty h – d2, nota osminová s tečkou 
pojmy – legato, staccato, 3/8 takt, repetice, tó- 
nika, dominanta, píseň žertovná, lyrická 
 
 
hra na jednoduché Orffovy hudební nástroje, 
zobcové flétny a keybordy 
 
hra jednoduchých lidových melodií a skladbiček 
 
hudební hry, ozvěny, otázka, odpověď 
využití hudebních doprovodů k jednoduchým 
předehrám, mezihrám a dohrám 
 
 
taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 
(hulán), poskočný krok ve 2/4 taktu, kroky se 
zhoupnutím ve 3/4 taktu (sousedská), cvalový  
krok (např. Boleslav, Boleslav)  

český jazyk 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
matematika 
 
vlastivěda 
 
přírodověda 

 
dramatická výchova 
 
 
 

 

Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- seberegulace 
- kreativita 
- psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- poznávání 
- sebepoznání 
 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- poznávání lidí 
 
Výchova dem. občana 
- občanská společnost a škola 
 

Hudební výchova 4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

HV-5-1-05 – dokáže jednoduše hudebně 
improvizovat 
- vytváří jednoduché předehry, mezihry a do- 
  Hry 

pohybové vyjádření výrazu a nálady 
pohybové vyjádření hudby pantomimou, pamět- 
né uchování a reprodukce pohybů taktování, 
po- 
hybový doprovod znějící hudby 
 
 
píseň žertovná, lyrická 
rondo, menuet (Menuet – W. A. Mozart) 
Lašské tance (L. Janáček)  
 

 
 
 

 

 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- kooperace a kompetice 
- řešení problémů 
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Hudební výchova 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

Vokální činnosti 
HV-5-1-01 – zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky v jednom či dvoj- 
hlase v durových i molových tóninách 
- upevňuje již získané pěvecké dovednosti 
 
- dodržuje hlasovou hygienu 
- drží hudební rytmus, odhaluje vzájemné  
  souvislosti rytmu řeči a hudby 
HV-5-1-02 – podle svých individuálních schop 
ností a dovedností realizuje jednoduchou  
melodickou píseň zapsanou pomocí not 
- používá k tomu zpěv, hru, tanec… 
- rozpozná hudební melodii písně pomocí  
  jednoduchého grafického zápisu, notový 
  zápis 
Instrumentální činnosti 
HV-5-1-03 – využívá na základě svých hudeb- 
ních schopností a dovedností jednoduché  
popřípadě složitější hudební nástroje (Orffo- 
vy, flétny, keyboardy) k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 
písní 
 
HV-5-1-05 – provádí elementární hudební 
Improvizace 

Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasa- 
zení a tvorba tónu, rozšiřování hlasového rozsa- 
hu, odlišný zpěv) 
volné nástupy 2., 4., 6., a spodního 7. stupně 
příprava trojhlasu – pokusy o polyfonní zpěv  
zpěv české hymny 
hlasová hygiena, střídavý dech 
realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu 
 
orientace v notovém zápisu (noty h-g2) 
jednoduché melodie, její reprodukce 
notový zápis rytmu, jednoduché písně 
osvojuje si pojmy – synkopa, triola, předtaktí,  
poyfonie, jazz, symfonický orchestr, sbormistr 
 
 
 
hra na jednoduché Orffovy hudební nástroje,  
zobcové flétny a keyboardy 
hra jednoduchých melodií a skladbiček 
doprovody s využitím subdominanty 
hudební hry, ozvěny, otázka, odpověď 
 
 
využití hudebních doprovodů k jednoduchým  
předehrám, mezihrám a dohrám 
  

 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
český jazyk 
 
matematika 
 
vlastivěda 
 
přírodověda 

 
dramatická výchova 
 
 
 

 

 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- poznání 
- seberegulace 
- kreativita 
- psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- osobnostní rozvoj 
- sebepoznání 
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Hudební výchova 6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

HV-9-1-01 – využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivi- 
tách 
 
HV-9-1-02 – uplatňuje získané pěvecké do- 
vednosti a návyky při zpěvu zpívá dle svých 
dispozic jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit 
kvalitní vokální projev druhého 
 
HV-9-1-03,04 – orientuje se v zápise písní  
různých stylů a žánrů, tyto písně na základě 
individuálních schopností a získaných doved- 
ností svým způsobem realizuje 
 
HV-9-1-05 – zvolí vhodný typ hudebně pohy- 
bových prvků k poslouchané hudbě 
 
HV-9-1-06 – orientuje se v proudu znějící  
hudby, vnímá užité hudebně výrazové pro- 
středky a charakteristické sémantické prvky, 
chápe jejich význam v hudbě a na základě  
toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k lo- 
gicky utvářenému celku 
 
HV-9-1-08 – vyhledává souvislosti mezi hud- 
bou a jinými druhy umění 

Lidová píseň 
Hlasová hygiena 
 
 
Hudební formy – suita, dynamika 
Komorní hudba 
Vokálně instrumentální aktivity individuální a 
společné 
 
Notový záznam, rytmus 
Scénická hudba 
Tóniny 
Rozdělení pěveckých hlasů, kánon 
 
Hudební variace, improvizace 
Písňová forma 
 
 
 
Kantáta, melodram 
Analýza významných prvků skladby 
 
 
 
Opera, Národní divadlo 
Hudební dílo, jeho autor 
Hudba a tanec 
Taneční kroky, pantomima 

 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
český jazyk 
 
matematika 
 
vlastivěda 
 
přírodověda 

 
dramatická výchova 
 
 
 

 

 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- poznání 
- seberegulace 
- kreativita 
- psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- osobnostní rozvoj 
- sebepoznání 
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Hudební výchova 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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HV-9-1-01 – využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách 
 
HV-9-1-02 – uplatňuje získané pěvecké do-
vednosti a návyky při zpěvu zpívá dle svých 
dispozic jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 
 
HV-9-1-03,04 – orientuje se v zápise písní 
různých stylů a žánrů, tyto písně na základě 
individuálních schopností a získaných doved-
ností svým způsobem realizuje 
 
HV-9-1-05 – zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě 
 
HV-9-1-06 – orientuje se v proudu znějící  
hudby, vnímá užité hudebně výrazové  
prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku 
 
HV-9-1-08 – vyhledává souvislosti mezi hud-
bou a jinými druhy umění 

Lidová píseň 
Hlasová hygiena 
 
 
Hudební formy – suita, dynamika 
Komorní hudba 
Vokálně instrumentální aktivity individuální 
a společné 
 
Notový záznam, rytmus 
Scénická hudba 
Tóniny 
Rozdělení pěveckých hlasů, kánon 
 
Hudební variace, improvizace 
Písňová forma 
 
 
 
Kantáta, melodram 
Analýza významných prvků skladby 
 
 
 
Opera, Národní divadlo 
Hudební dílo, jeho autor 
Hudba a tanec 
Taneční kroky, pantomima 

dějepis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
český jazyk, dějepis 
 
 
tělesná výchova 
 

 
září 
 
říjen 
 
listopad 
 
 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
 
únor 
 
březen 
 
duben 
 
 
květen 
 
 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové téma: 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
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Hudební výchova 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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HV-9-1-01 – využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních akti- 
vitách 
HV-9-1-02 – uplatňuje získané pěvecké do- 
vednosti a návyky při zpěvu zpívá dle svých 
dispozic v jednohlase i vícehlase, dokáže  
ocenit kvalitní vokální projev druhého 
HV-9-1-03,04 – orientuje se v zápise písní 
různých stylů a schopností a získaných do-
vedností svým způsobem realizuje 
HV-9-1-05 – rozpozná některé z tanců růz- 
ných stylových období, zvolí vhodný typ hu- 
debně pohybových prvků k poslouchané  
hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 
HV-9-1-06 – orientuje se v proudu znějící  
hudby, vnímá užité hudebně výrazové  
prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-03,07 – zařadí na základě individuál- 
ních schopností a získaných vědomostí slyše- 
nou hudbu do stylového období a porovnává 
je z hlediska její slohové a stylové příslušno- 
sti s dalšími skladbami 
HV-9-1-08 – vyhledává souvislosti mezi hud-
bou a jinými druhy umění 

- lidová hudba, druhy lidové písně 
- hlasová hygiena 
- vokálně instrumentální aktivity individuál- 
  ní a společné 
 
- koncert, písně zlidovělé, pracovní písně 
- rozdělení pěveckých hlasů 
- hlasová hygiena 
 
- hudební období 
- baroko 
- klasicismus 
 
- tance – lidové tance, balet, společenské 
  tance 
- romantismus 
- hudební formy – kantáta, oratorium 
 
- taktování 
- muzikál 
 
- hudební formy a umělecké slohy 

 září 
 
 
 
 
říjen 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
únor 
 
březen 
 
duben 
 
květen 
 
 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezové téma: 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
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Hudební výchova 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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HV-9-1-01 – využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních akti- 
vitách 
HV-9-1-02 – uplatňuje získané pěvecké do- 
vednosti a návyky při zpěvu zpívá dle svých 
dispozic v jednohlase i vícehlase, dokáže  
ocenit kvalitní vokální projev druhého 
HV-9-1-03,04 – orientuje se v zápise písní 
různých stylů a schopností a získaných do-
vedností svým způsobem realizuje 
HV-9-1-05 – rozpozná některé z tanců růz- 
ných stylových období, zvolí vhodný typ hu- 
debně pohybových prvků k poslouchané  
hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 
HV-9-1-06 – orientuje se v proudu znějící  
hudby, vnímá užité hudebně výrazové  
prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07 – zařadí na základě individuál- 
ních schopností a získaných vědomostí slyše- 
nou hudbu do stylového období a porovnává 
je z hlediska její slohové a stylové příslušno- 
sti s dalšími skladbami 
 

Vokálně instrumentální aktivity individuální 
a společné 
Hudba vážná a populární 
 
Původ hudby, pravěk a starověk 
Jazz 
 
Stupnice, tónina, notový záznam 
Gotická hudba 
Jazzová hudba a významné osobnosti 
 
Renesance 
Kánon, chrámová hudba 
 
Rock and roll a country, moderní tanec 
 
Baroko 
 
 
Moderní populární hudba 60. let v Evropě 
Klasicismus 
Romantismus 
 
Impresionismus 
Elektronická hudba, módnost a modernost, 
kýč 

 
 
 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 

září 
 
 
 
říjen 
 
 
listopad 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
únor 
 
březen 
 
duben 
 
květen 
 
 
červen 

 
 
 
 
Průřezové téma: 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
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Hudební výchova 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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HV-9-1-01 – využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních akti- 
vitách 
HV-9-1-02 – uplatňuje získané pěvecké do- 
vednosti a návyky při zpěvu zpívá dle svých 
dispozic v jednohlase i vícehlase, dokáže  
ocenit kvalitní vokální projev druhého 
HV-9-1-03,04 – orientuje se v zápise písní 
různých stylů a žánrů, tyto písně na základě 
individuálních schopností a získaných do-
vedností svým způsobem realizuje 
HV-9-1-05 – rozpozná některé z tanců růz- 
ných stylových období, zvolí vhodný typ hu- 
debně pohybových prvků k poslouchané  
hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 
HV-9-1-06 – orientuje se v proudu znějící  
hudby, vnímá užité hudebně výrazové  
prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému celku 
HV-9-1-07 – zařadí na základě individuál- 
ních schopností a získaných vědomostí slyše- 
nou hudbu do stylového období a porovnává 
je z hlediska její slohové a stylové příslušno- 
sti s dalšími skladbami 
 

Vokálně instrumentální aktivity, hlasová 
hygiena 
Počátky hudebních dějin v Čechách 
Česká populární hudba 
 
Osvobozené divadlo 
Rytmus, tempo 
 
Renesance v Čechách 
Jazz a swing v české hudbě 
 
České hudební baroko 
Harmonizace 
 
 
Český hudební klasicismus 
56. a 60. léta, divadla malých forem 
 
Český hudební romantismus 
Harmonizace 
 
60. léta, český big beat 
 
Vážná hudba 20. století 
Folk, country hudba 
 
90. léta v české hudbě 
Muzikál, techno hudba 

 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
český jazyk a literatura 
dějepis, výtvarná vý- 
chova 
 
 
dějepis 
 
 
dějepis, český jazyk 

 
 
září 
 
 
říjen 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
únor 
březen 
 
 
duben 
 
květen 
 
 
červen 

 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- kreativita 
 
 
 
Etnická výchova 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
 
Mediální výchova 
- kritické vnímání med. sdělení 
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Hudební výchova 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

HV-9-1-08 – vyhledává souvislosti mezi hud- 
bou a jinými druhy umění 
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5.16 Výtvarná výchova 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

2 2 1 1 1 2 2 1 1 13 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu 

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence.  Výtvarná 

výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 

vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako 

k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do 

procesu komunikace. 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, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná 

výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen 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. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova vychází ze 

vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací obsah je rozdělen do několika 

okruhů: Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity, Ověřování 

komunikačních účinků. Výtvarnou výchovu vyučujeme jako samostatný 

předmět od 1. po 9. ročníku. Výuka na 1.st.probíhá v kmenových třídách a na 

2.st. v odborné učebně při dvouhodinové dotaci výuka probíhá ve 

dvouhodinovém bloku.  Využíváme nabídky výukových programů a výstav, 

návštěvy galerie, výtvarných soutěží, pracujeme s odbornou literaturou – 

monografie, encyklopedie a výpočetní technikou. 

Integrace předmětů ● Výtvarná výchova 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení. Samostatně 
pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.  
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Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 
příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností. Ověřuje prakticky správnost 
řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při 
zdolávání problémů.  
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje.   
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí 
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá. Vytváří si pozitivní představu o 
sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty.  
 
Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 
dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit.  
  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům 
pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Výtvarná výchova se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 7 hodin, 2. stupeň 6 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni 
a ani na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 
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Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              
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Výtvarná výchova 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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VV-3-1-01 – dokáže poznat, pojmenovat a výtvarně 
ztvárnit různé druhy linií – linii tenkou, silnou 
- určí, ukáže tvary předmětů – oblé, hranaté 
EV-3-1-06 – využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů 
 
VV-3-1-02 – vytváří výtvarné práce na základě svých 
zkušeností 
EV-3-1-06 – vyjadřuje city v jednoduchých situacích 
 
VV-3-1-03 – vnímá věci kolem sebe všemi smysly 
- vybírá vhodné výtvarné materiály a techniky k vyjá- 
  dření svých vjemů 
- pozná barvy teplé a studené 
- míchá, zapouští barvy 
- experimentuje s různými výtvarnými materiály 
VV-3-1-04 – napodobuje podle svých schopností růz- 
ná vizuálně obrazná vyjádření 
- ilustruje, maluje, modeluje objekty, texty, atd. 
 
EV-3-1-03 – osvojí si základní vědomosti a dovedno- 
sti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 
EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního hodnocení 
a přijetí druhých 
 
VV-3-1-05 – nalézá na základě vlastní zkušenosti a 
do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjá- 
dření, která samostatně vytvořil 
 

- prvky vizuálně obrazového vyjádření 
  (linie, tvary, objemy) 
- silná, tenká linie 
- oblé, hranaté tvary 
- domy, stromy, osoby, atd. 
- uspořádání objektů do celků 
- reflexe a vztahy zrakového vnímání 
  ostatními smysly 
- různé výtvarné techniky a postupy výt- 
  varného vyjadřování (kresba, modelo- 
  vání, malba) 
- hra s barvou – zapouštění, míchání 
- experimentování s různými materiály 
  a výrazovými prostředky – textil, plasty 
 atd. 
 
- typy vizuálně obrazných vyjádření  
  (objekty, ilustrace textů, hračky, volná 
  malba, plastika, atd.) 
- fantazijní přístupy k vizuálně 
obrazným 
  vyjádřením založené na smyslovém  
  vnímání 
 
 
 
- různé výtvarné techniky a postupy  
  výtvarného vyjadřování (kresba, malba 
  modelování) 
- hra s barvou 

český jazyk 
 
pracovní činnosti 
 
prvouka 
 
tělesná výchova 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 
 

 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

Výtvarná výchova 1. ročník 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

495 

 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

EV-3-1-05 – zvládá prosociální chování – dělení se,  
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky, pomoc v běž- 
ných školních situacích 

 

- experimentování s různými 
výrazovými 
  prostředky a materiály 
- osobní postoj v komunikaci 
 
- komunikační obsah 
- v komunikaci se spolužáky, ve škole i  
  mimo školu, vysvětlování výsledků  
  tvorby podle svých schopností a zamě- 
  ření 
 
- proměny komunikačního obsahu 
- záměry tvorby a proměny obsahu vlast- 
  ních vizuálně obrazných vyjádření i děl 
  výtvarného umění 
 

 
 
 
 

 

Mediální výchova 
- vnímání autora mediálních 
  sdělení 
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Výtvarná výchova 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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VV-3-1-01 – vyjadřuje, porovnává, třídí linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty na základě odlišností vychá- 
zejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 
 
 
VV-3-1-02 – uplatňuje v tvorbě své vlastní životní  
zkušenosti v plošném i prostorovém uspořádání linií, 
tvarů, objemů, barev a objektů 
EV-3-1-03 – osvojí základní vědomosti a dovednosti  
pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 
 
VV-3-1-03 – vytváří na základě všech svých smyslů  
práce, ke kterým volí dle svého cítění vhodné výtvar- 
né materiály a techniky 
EV-3-1-05 – vyjadřuje city v jednotlivých situacích 
VV-3-1-04 – výtvarně zpracovává podle svých schop- 
ností a zkušeností interpretace vizuálně obrazných 
vyjádření 
 
EV-3-1-07 – využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů 
 

- prvky vizuálně obrazového vyjádření 
  (linie, tvary, objemy, světlostní a ba- 
  revné kvality, jejich kombinace a pro- 
  měny v ploše, objemu a prostoru) 
- uspořádání objektů do celků 
- reflexe a vztahy zrakového vnímání  
  ostatními smysly 
 
 
- smyslové účinky vizuálně obrazných  
  vyjádření (umělecká výtvarná tvorba, 
  film, fotografie, tiskoviny, reklama,  
  média) 
- různé výtvarné techniky a postupy výt- 
  varného vyjadřování (kresba, modelo- 
  vání, malba) 
- hra s barvou 
- experimentování s různými materiály 
  a výrazovými prostředky 
- typy vizuálně obrazných vyjádření 
  (objekty, ilustrace textů, hračky, volná 
  malba, plastika, animovaný film, co- 
  mics, reklama, atd.) 
fantazijní přístupy k vizuálně obrazným  
vyjádřením založené na smyslovém vní- 
mání  
- prostředky pro vyjádření emocí, nálad 
 fantazue, představa osobních zkušeno- 
stí (manipulace s objekty, pohyb těla a 

 
český jazyk 
 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 
 
 
matematika 
 
 
 
 
 
prvouka 
 
 
etická výchova 
 
 
 
hudební výchova 
 
 
 

 

 
Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání lidí 
- řešení problémů 
- poznávání 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- ekosystémy 

Výtvarná výchova 2. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV-3-1-05 – hodnotí, vyjadřuje svůj postoj, názory k 
výtvarným pracem svých spolužáků, prací ve škole i 
výtvarných děl mimo školu a to vše na základě svých 
pocitů a zkušeností 
 
EV-3-1-03 – osvojí si základy pozitivního hodnocení a 
přijetí druhých 
EV-3-1-04 – zvládá prosociální chování: pomoc v běž- 
ných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 
zájem o spolužáky 
EV-3-1-07 – reflektuje situaci druhých a adekvátně 
poskytuje pomoc 

jeho umístění v prostoru, akční tvar 
malby a kresby) 
- různé výtvarné techniky a postupy výt- 
  varného vyjadřování (kresba, malba, 
  modelování) 
- hra s barvou 
- experimentování s různými 
výrazovými 
  prostředky a materiály 
 
 
- osobní postoj v komunikaci 
- jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 
  interpretace v rámci skupin, v nichž se 
  dítě pohybuje, jejich porovnávání a  
  vlastní interpretaci 
 
- komunikační obsah 
- v komunikaci se spolužáky, ve škole i  
  mimo školu, vysvětlování výsledků  
  tvorby podle svých schopností a zamě- 
  ření 
 
- proměny komunikačního obsahu 
- záměry tvorby a proměny obsahu  
  vlastních vizuálně obrazných vyjádření  
  i děl výtvarného umění 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace 
 
 
 
 
Mediální výchova 
- vnímání autora mediálních 
  sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
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Výtvarná výchova 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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VV-3-1-01 – porovnává a třídí prvky vizuálně obrazo- 
vého vyjádření podle svých představ a na základě  
svých zkušeností, vjemů a zážitků 
 
 
VV-3-1-02 – projevuje své vlastní životní zkušenosti 
ve své vlastní tvorbě a uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy a další 
prvky a jejich kombinace 
EV-3-1-05 – vyjadřuje city v jednoduchých situacích 
VV-3-1-03 – volí vhodně vizuální prostředky pro  
obrazné vyjádření 
- vnímá všemi smysly rozdíly ve výtvarném vyjadřo- 
  vání 
- využívá různé výtvarné techniky a materiály 
 
 
EV-3-1-06 – využívá prvky tvořivosti při společně  
plnění úkolů 
 
EV-3-1-07 – reflektuje situaci druhých a adekvátně  
poskytuje pomoc 
VV-3-1-0 – maluje, kreslí, stříhá, lepí, kombinuje  
techniky podle svých schopností různá vizuálně  
obrazná vyjádření, odlišné interpretace provádí se  
svojí dosavadní zkušeností 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření  
  linie – síla, tvar, světlostní a barevné 
  kvality, jejich kombinace a proměny 
  barva – v ploše, objemu a prostoru 
- uspořádání objektů do celků 
dekorativní motivy, střídání prvků 
 
 
 
- reflexe a vztahy zrakového vnímání  
  ostatními smysly – kresba podle hudby 
  atd. 
- smyslové účinky vizuálně obrazných  
  vyjádření (umělecká výtvarná tvorba,  
  film, fotografie, tiskoviny, reklama,  
  média) 
- různé výtvarné techniky a postupy výt- 
  varného vyjadřování (kresba, modelo- 
  vání, malba) 
- hra s barvou 
- experimentování s různými materiály 
  a výrazovými prostředky 
typy vizuálně obrazných vyjádření 
(obje- 
kty, ilustrace textů, hračky, volná 
malba, 
plastika, animovaný film, comics, rekla- 
ma, atd.) 
fantazijní přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením založené na smyslovém vní- 
mání 

český jazyk 
 
pracovní činnosti 
 
hudební výchova 
 
tělesná výchova 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 

 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání lidí 
- hodnoty, postoje 
- řešení problémů 
- poznávání 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity 
- problémy životního prostře- 
  dí 
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Výtvarná výchova 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV-3-1-04 – osvojí si základy pozitivního hodnocení 
a přijetí druhých 
 
 
 
VV-3-1-05 – nalézá na základě vlastní zkušenosti a 
do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjá- 
dření, která samostatně vytvoří, vybere či upraví 
 
 
EV-3-1-03 – osvojí si základní vědomosti a dovedno- 
sti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 

prostředky pro vyjádření emocí, nálad, 
fantazie, představa osobních zkušeností 
- (manipulace s objekty, pohyb těla a  
jeho umístění v prostoru, akční tvar  
malby a kresby) 
prostředky a materiály 
- různé výtvarné techniky a postupy výt- 
  varného vyjadřování (kresba, malba,  
  modelování) 
- hra s barvou 
- experimentování s různými 
výrazovými 
  prostředky a materiály 
- osobní postoj v komunikaci 
- jeho utváření a zdůvodňování odlišné 
  interpretace v rámci skupin, v nichž se 
  dítě pohybuje, jejich porovnávání a  
  vlastní interpretaci 
 
- komunikační obsah 
- v komunikaci se spolužáky, ve škole i 
  mimo školu, vysvětlování výsledků  
  tvorby podle svých schopností a zamě- 
  ření 
- proměny komunikačního obsahu 
- záměry tvorby a proměny obsahu  
  vlastních vizuálně obrazných vyjádření 
  i děl výtvarného umění 

 
 

 

Multikulturní výchova 
- kulturní diference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace 
- mezilidské vztahy 
 
Mediální výchova 
- vnímání autora mediálních 
  sdělení 
- práce v realizačním týmu 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
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Výtvarná výchova 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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VV-5-1-01 – pojmenovává při vlastních tvůrčích  
činnostech prvky vizuálně obrazného vyjádření 
- rozlišuje ve svých výtvarných pracích světlo, stíny, 
  barevné kontrasty, velokosti a tvary zobrazovaných 
  předmětů 
 
 
 
VV-5-1-02 – využívá svých znalostí a dovedností ke 
kombinování prvků ve vztahu k celku 
- kreslí, maluje a jinak výtvarně ztvární předměty sta- 
  tické a postavy v pohybu 
 
 
VV-5-1-03 – vědomě se zaměřuje v tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření na projevení vlastních životních 
zkušeností, zážitků, nálad, emocí a fantazie 
 
 
EV-5-1-01 – reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace 
EV-5-1-04 – rozlišuje základní city, vede rozhovor s 
druhými o jejich požitcích 
VV-5-1-04 – vnímá zrakem a ostatními smysly vho- 
dné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření,  
uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření – 
  linie, tvary, objemy, světelné a 
barevné 
  kvality, textury – jejich jednoduché  
  vztahy (podobnost, kontrast, rytmus) 
- hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
  malba, skulptura, plastika, animovaný 
  film, comics, fotografie, elektronický 
  obraz, reklama 
 
- uspořádání objektů do celků – uspořá- 
  dání na základě jejich výraznosti, veli- 
  kosti a vzájemného postavení ve sta- 
  tickém a dynamickém vyjádření 
- postava, pohyb postav 
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů 
  nálad, fantazie, představ a osobních  
  zkušeností – manipulace s objekty, po- 
  hyb těla a jeho umístění v prostoru,  
  akční tvar malby a kresby 
- základy neverbální komunikace 
 
- akceptace druhého, pozitivní 
hodnoce- 
  ní druhých 
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k 
  vnímání ostatními smysly – vizuálně  
  obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, 
  sluchových, pohybových, čichových,  
  chuťových a vyjádření vizuálních pod- 
  podnětů 

český jazyk 
 
pracovní činnosti 
 
tělesná výchova 
 
přírodověda 
 
vlastivěda 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 

 

Osobnostní a soc. výchova 
- osobnostní rozvoj 
- rozvoj schopnosti poznávání 
- sebepoznávání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
 
Etická výchova 
- zásady asertivního chování 
- tvořivost a základy spolu- 
  práce 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost, stát 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět, 
  jsme Evropané 
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Výtvarná výchova 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

VV-5-1-05 – individuálně vnímá a přistupuje k realitě 
k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření 
- využívá i prostředky a postupy současného výtvar- 
  ného umění 
 
VV-5-1-05 – hodnotí a porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a inspiruje se jimi 
 
 
 
 
VV-5-1-07 – obhajuje a hodnotí vizuálně obrazná vy- 
jádření, která sám vybral, upravil či vytvořil 

prostředky vnímatelnými ostatními  
smysly; smyslové účinky vizuálně obraz- 
ných vyjádření – umělecká výtvarná  
tvorba 
 
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádře- 
  ním – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
  statické, dynamické), hledisko jejich  
  motivace (fantazijní, založené na  
  smyslovém vnímání) 
- osobní postoj v komunikaci – jeho  
  utváření a zdůvodňování; odlišné 
inter- 
  pretace vizuálně obrazných vyjádření 
  (samostatně vytvořených a přejatých) 
  v rámci skupin, v nichž se dítě pohybu- 
  je; jejich porovnávání s vlasrní inter- 
  pretací 
- vysvětlování výsledků své tvorby podle 
  svých schopností a zaměření 
- záměry tvorby a proměny obsahu  
  vlastních vizuálně vyjádření a děl výt- 
  varného umění 
 

 
 

 

 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- fungování a vliv médií 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- etnický původ 
- lidské vztahy 
- kulturní diferenciace 
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Výtvarná výchova 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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VV-5-1-01 – pojmenovává při vlastních tvůrčích  
činnostech prvky vizuálně obrazného vyjádření 
- rozlišuje ve svých výtvarných pracích světlo, stíny, 
  barevné kontrasty, velokosti a tvary zobrazovaných 
  předmětů 
 
 
 
VV-5-1-02 – využívá svých znalostí a dovedností ke 
kombinování prvků ve vztahu k celku 
- kreslí, maluje a jinak výtvarně ztvární předměty sta- 
  tické a postavy v pohybu 
 
 
VV-5-1-03 – vědomě se zaměřuje v tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření na projevení vlastních životních 
zkušeností, zážitků, nálad, emocí a fantazie 
 
 
EV-5-1-01 – reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace 
EV-5-1-04 – rozlišuje základní city, vede rozhovor s 
druhými o jejich požitcích 
VV-5-1-04 – vnímá zrakem a ostatními smysly vho- 
dné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření,  
uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

- prvky vizuálně obrazného vyjádření – 
  linie, tvary, objemy, světelné a 
barevné 
  kvality, textury – jejich jednoduché  
  vztahy (podobnost, kontrast, rytmus) 
- hračky, objekty, ilustrace textů, volná 
  malba, skulptura, plastika, animovaný 
  film, comics, fotografie, elektronický 
  obraz, reklama 
 
- uspořádání objektů do celků – uspořá- 
  dání na základě jejich výraznosti, veli- 
  kosti a vzájemného postavení ve sta- 
  tickém a dynamickém vyjádření 
- postava, pohyb postav 
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů 
  nálad, fantazie, představ a osobních  
  zkušeností – manipulace s objekty, po- 
  hyb těla a jeho umístění v prostoru,  
  akční tvar malby a kresby 
- základy neverbální komunikace 
 
- akceptace druhého, pozitivní 
hodnoce- 
  ní druhých 
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k 
  vnímání ostatními smysly – vizuálně  
  obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, 
  sluchových, pohybových, čichových,  
  chuťových a vyjádření vizuálních pod- 
  podnětů 

český jazyk 
 
pracovní činnosti 
 
tělesná výchova 
 
přírodověda 
 
vlastivěda 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 

 

Osobnostní a soc. výchova 
- osobnostní rozvoj 
- rozvoj schopnosti poznávání 
- sebepoznávání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
 
Etická výchova 
- zásady asertivního chování 
- tvořivost a základy spolu- 
  práce 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost, stát 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- objevujeme Evropu a svět, 
  jsme Evropané 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

509 

 

Výtvarná výchova 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

VV-5-1-05 – individuálně vnímá a přistupuje k realitě 
k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření 
- využívá i prostředky a postupy současného výtvar- 
  ného umění 
 
VV-5-1-05 – hodnotí a porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a inspiruje se jimi 
 
 
 
 
VV-5-1-07 – obhajuje a hodnotí vizuálně obrazná vy- 
jádření, která sám vybral, upravil či vytvořil 

prostředky vnímatelnými ostatními  
smysly; smyslové účinky vizuálně obraz- 
ných vyjádření – umělecká výtvarná  
tvorba 
 
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádře- 
  ním – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
  statické, dynamické), hledisko jejich  
  motivace (fantazijní, založené na  
  smyslovém vnímání) 
- osobní postoj v komunikaci – jeho  
  utváření a zdůvodňování; odlišné 
inter- 
  pretace vizuálně obrazných vyjádření 
  (samostatně vytvořených a přejatých) 
  v rámci skupin, v nichž se dítě pohybu- 
  je; jejich porovnávání s vlasrní inter- 
  pretací 
- vysvětlování výsledků své tvorby podle 
  svých schopností a zaměření 
- záměry tvorby a proměny obsahu  
  vlastních vizuálně vyjádření a děl výt- 
  varného umění 
 

 
 

 

 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- fungování a vliv médií 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- etnický původ 
- lidské vztahy 
- kulturní diferenciace 
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Výtvarná výchova 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

512 

 

VV-9-1-01 – vybírá, vytváří a pojmenovává  
co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 
vy- 
jádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, před- 
stav a poznatků, variuje různé vlastnosti  
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých  
výsledků 
 
VV-9-1-02 – užívá vizuálně obrazných vyjá- 
dření k zaznamenávání vizuálních 
zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k  
zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
 
 
VV-9-1-03 – 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, vi- 
deo, animace 
 
VV-9-1-04 – vybírá, kombinuje a vytváří pro- 
středky pro vlastní osobité vyjádření, poro- 
vnává a hodnotí jeho účinky s účinky již exi- 
stujících i běžně užívaných vizuálně obraz- 
ných vyjádření 
 
 

Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Barvy – teplé, studené, lineární kresba) 
 
Dekorativní řešení plochy 
(Kresba – malba, kompozice, linie) 
 
 
Zobrazování přírodních a umělých forem  
(Barevný experiment) 
 
Dekorativní řešení plochy 
Práce s materiálem  
(Grafické techniky, tisk dekorativní plochy 
a 
tvary z barevných papírů) 
 
Dekorativní řešení plochy 
(Písmo – vývoj, typy, iniciála) 
Práce s materiálem (Kašírování, sochařství) 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Známka, grafické techniky, rytci) 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Portrét, lidská postava – figura) 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Autoportrét) 
 

 
 
 
matematika 
(geometrie) 
 
 
přírodopis 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
 
 
přírodopis 
 
přírodopis 

 
září 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
únor 
duben 
 
květen 
 
červen 

 
 
 
Mediální výchova  
- tvorba mediálního sdělení 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

513 

 

Výtvarná výchova 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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VV-9-1-03 – užívá prostředky pro zachycení 
jevů a procesů v proměnách a vztazích, k  
tvorbě 
- užívá některé metody uplatňované v sou- 
  časném výtvarném umění a digitálních mé- 
  diích  
- počítačová grafika, fotografie, video, ani- 
  mace 
VV-9-1-04 – vybírá, kombinuje a vytváří pro- 
středky pro vlastní osobité vyjádření, porov- 
nává a hodnotí jeho účinky s účinky již exi- 
stujících i běžně užívaných vizuálně obraz- 
ných vyjádření 
VV-9-1-08 – ověřuje komunikační účinky  
vybraných, upravených či samostatně vytvo- 
řených vizuálně obrazných vyjádření v sociál- 
ních vztazích, nalézá vhodnou formu pro  
jejich prezentaci 
VV-9-1-06 – interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná vyjádření současnosti i minulosti,  
vychází přitom ze svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 
VV-9-1-05 – rozliší působení vizuálně obraz- 
ného vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v rovině so- 
ciálně utvářeného a symbolického obsahu 
 
 

- zobrazování přírodních a umělých forem 
  (zátiší, kompozice, lineární kresba, koláž) 
- dekorativní řešení plochy 
  (písmo, druhy a typy písma) 
 
 
 
 
- dekorativní řešení plochy 
  (grafické techniky, barevné řešení plochy) 
- kompozice 
  (komponování plochy, více postav) 
 
- zobrazování přírodních a umělých forem 
  (grafické vyjádření zajímavých předmětů, 
  vzájemné proporční vztahy) 
 
- dekorativní řešení plochy 
  (písmo, řazení písma, typy písma) 
 
- výtvarné práce v materiálu 
  (architektura, výtvarné prvky v architektu- 
  ře) 
- prostorové vytváření 
  (dekorativní řešení plochy) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
dějepis, zeměpis 

září 
 
říjen 
listopad 
 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
únor 
 
březen 
 
duben 
 
 
květen 
 
 
 
 
červen 

Mediální výchova  
- tvorba mediálního sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
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Výtvarná výchova 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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VV-9-1-02 – užívá vizuálně obrazných vyjá- 
dření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k  
zaznamenávání podnětů z představ a fanta- 
zie 
VV-9-1-07 – porovnává na konkrétních pří- 
kladech různé interpretace vizuálně obraz- 
ného vyjádření, vysvětluje své postoje k nim 
s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 
VV-9-1-01 – vybírá, vytváří a pojmenovává 
co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 
vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro 
vyjádření poznatků, variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 
VV-9-1-05 – rozliší působení vizuálně obraz- 
ného vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v rovině so- 
ciálně utvářeného a symbolického obsahu 
VV-9-1-04 – vybírá, kombinuje a vytváří pro- 
středky pro vlastní osobité vyjádření, porov- 
nává a hodnoté jeho účinky s účinky již exi- 
stujících i běžně užívaných vizuálně obraz- 
ných vyjádření 
 
 

Prostorové vytváření 
(Výtvarné práce v materiálu – kašírování) 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Zátiší – kompozice, kresba, malba) 
 
Dekorativní řešení plochy 
(Písmo, koláž, design) 
 
Besedy o umění 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Postava, figura, proporce, komponování  
do ploch) 
Dekorativní řešení plochy 
(Kompozice, grafika, portrét) 
 
Dekorativní řešení plochy 
Prostorové vyjádření (práce s papírem) 
 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Grafické vyjádření přírodních motiv) 
Prostorové vytváření 
(Práce s materiálem – papírem) 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Portrét) 
 

zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
hudební výchova 

září 
 
říjen 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
leden 
 
únor 
 
 
březen 
 
 
duben 
 
 
květen 
 
červen 

 
 
 
 
Mediální výchova  
- vnímání autora mediálního  
  sdělení 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
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Výtvarná výchova 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

VV-9-1-04 – vybírá, kombinuje a vytváří pro- 
středky pro vlastní osobité vyjádření, porov- 
nává a hodnoté jeho účinky s účinky již exi- 
stujících i běžně užívaných vizuálně obraz- 
ných vyjádření 
 
VV-9-1-05 – rozliší působení vizuálně obraz- 
ného vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v rovině so- 
ciálně utvářeného a symbolického obsahu 
 
VV-9-1-03 - 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, vi- 
deo, animace 
 
VV-9-1-02 – užívá vizuálně obrazných vyjá- 
dření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k  
zaznamenávání podnětů z představ a fanta- 
zie 

Dekorativní řešení plochy 
(Kompozice, písmo, koláž, malba, kontrast) 
 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Zátiší, grafika) 
Prostorové vytváření 
(Postava – proporce, hlava, kašírování) 
 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(P.F., grafické vyjádření kompozice, barev- 
ný přepis zajímavé přírodní skutečnosti) 
Dekorativní řešení plochy 
(Koláž, kulturní památky, památky UNESCO 
 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Kontrast – světelný, barevný, člověk) 
 
Prostorové vytváření – práce s materiálem 
(Lidská postava – proporce, kašírování) 
 
Výtvarné práce v materiálu – batika 
Prostorové vytváření – dětské hřiště 
Zobrazování přírodních a umělých forem 
(Grafické vyjádření zajímavých přírodních 
forem) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis, hudební vý- 
chova, dějepis 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 
 

září 
 
 
říjen 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
únor 
 
březen 
 
 
duben 
 
 
květen 
 
červen 
 

Mediální výchova  
- tvorba mediálního sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- jsme Evropané 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- osobnostní rozvoj 
- kreativita 
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5.17 Výchova ke zdraví 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

     1 1  1 3 

     povinný povinný  povinný  

 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu 

Výchova ke zdraví je součástí komplexnějšího vzdělávání žáků v oblasti zdraví. 

V tomto předmětu přinášíme žákům základní poznání o člověku v souvislosti s 

preventivní ochranou jeho zdraví. Vyučujeme ho v šestém a sedmém ročníku. 

Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek 

(sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují 

hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí 

dovednosti odmítat škodlivé látky, učí se předcházet úrazům a čelit vlastnímu 

ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. Žáci si rozšiřují a prohlubují 

poznatky o rodině, škole, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se 

rozhodovat ve prospěch zdraví. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází ze 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah předmětu členíme do 

tematických okruhů: Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Změny v životě 

člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující 

zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální 

rozvoj. Předmět realizujeme na 2. stupni, a to konkrétně v 6. a 9. ročníku.  Do 

výuky zavádíme projektové dny, tematické hodiny, dramatizace, exkurze, 

besedy.  

Integrace předmětů ● Výchova ke zdraví 

Mezipředmětové vztahy ● Tělesná výchova, přírodopis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 
strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 
věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 
rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o  
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností.  
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Kompetence komunikativní:  
 
Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje 
jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  
 
Kompetence občanské:  
 
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Výchova ke zdraví se vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace:  2. stupeň 3 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Výchova ke zdraví 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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VZ-9-1-01 – respektuje přijatá pravidla soužití 
mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komuni- 
kaci a kooperaci přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství 
 
VZ-9-1-02 – vyvsětlí role členů komunity (rodi- 
ny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klima- 
tu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) 
z hlediska prospělosti zdraví 
 
 
VZ-9-1-03 – vysvětlí na příkladech přímé sou- 
vislosti mezi tělesným, duševním, sociálním  
zdravím a vztah mezi uspokojováním základ- 
ních lidských potřeb a hodnotou zdraví 
 
VZ-9-1-04 – dovede posoudit různé způsoby 
chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní 
zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osob- 
ní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 
VZ-9-1-05 – usiluje v rámci svých možností a  
zkušeností o podporu zdraví 
 
VZ-9-1-06 – vyjádří vlastní názor k problemati- 
ce zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků 
rodiny i v nejbližším okolí 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Všichni jsme lidé. Vztahy ve dvojici. Vztahy 
a pravidla soužití v prostředí komunity 
Komunikace mezi vrstevníky a ve společno- 
sti dospělých 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 
Dětství, puberta, dospívání – změny těles- 
né, duševní a společenské 
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví –  
předčasné sexuální zkušenosti, 
kamarádství 
přátelství, láska 
Rodina a role v ní 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Duševní a tělesné zdraví. Vyrovnávání se s  
problémy. Způsoby chování v krizových si- 
tuacích. Šikana. Osobní bezpečí. Dětská kri- 
zová centra, linky důvěry 
Péče o zdraví. Režim dne 
Doba strávená u televize, videa a počítače 
Vliv výživy na zdravotní stav lidí 
Výživová hodnota potravy, energetická po- 
třeba organismu 
Zdravá výživa. Způsoby technologie zpraco- 
vání jednotlivých druhů potravin. Sestavo- 
vání jídelníčku. 
Pozitivní životní cíle a hodnoty. Kouření.  
Zneužívání návykových látek. 
Alkoholismus. 
Tělesná a duševní hygiena. Otužování, po- 
hyb 

výchova k občanství 
 
dějepis – 
předchůdce 
člověka 
 
přírodopis – srovnání 
s živočichy 
literatura – Eduard  
Petiška, Daniel 
Defoe 
Vv – Zdeněk Burian, 
Maxmilian Švabinský 
Hv – Vladimír 
Vysockij 
 
 
výchova k občanství 
volba povolání 
(sebepoznání, sebe- 
hodnocení) 
 
dějepis – Řecko 
Ov – žebříček 
hodnot 
 
JČ – Bohumil Hrabal 
zeměpis – rozvojové 
země 

září –  
říjen 
 
 
 
listopad –  
prosinec 
 
 
 
 
 
leden –  
únor 
 
 
 
březen –  
duben 
 
květen 
 
 
 
červen 
 

Situační hry, dialogy, modelo- 
vé situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situační hry, psychologické 
hry, videokazety 
 
 
 
mapování situace ohledně 
kouření 
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Výchova ke zdraví 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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 Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Všichni jsme lidé. Vztahy ve dvojici. Vztahy 
a pravidla soužití v prostředí komunity 
Komunikace mezi vrstevníky a ve společno- 
sti dospělých 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 
Dětství, puberta, dospívání – změny těles- 
né, duševní a společenské 
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví –  
předčasné sexuální zkušenosti, 
kamarádství 
přátelství, láska 
Rodina a role v ní 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Duševní a tělesné zdraví. Vyrovnávání se s  
problémy. Způsoby chování v krizových si- 
tuacích. Šikana. Osobní bezpečí. Dětská kri- 
zová centra, linky důvěry 
Péče o zdraví. Režim dne 
Doba strávená u televize, videa a počítače 
Vliv výživy na zdravotní stav lidí 
Výživová hodnota potravy, energetická po- 
třeba organismu 
Zdravá výživa. Způsoby technologie zpraco- 
vání jednotlivých druhů potravin. Sestavo- 
vání jídelníčku. 
Pozitivní životní cíle a hodnoty. Kouření.  
Zneužívání návykových látek. 
Alkoholismus. 
Tělesná a duševní hygiena. Otužování, po- 
hyb 
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VZ-9-1-09 – projevuje odpovědný vztah k sobě 
samému k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životnímu stylu; dobrovolně se 
podílí 
na programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce 
VZ-9-1-10 – samostatně využívá osvojené  
kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci organismu, překoná- 
vání únavy a předcházení stresovým situacím 
 
VZ-9-1-11 – optimálně reaguje na fyziologické 
změny v dospívání a kultivovaně se chová k  
opačnému pohlaví 
VZ-9-1-12 – chápe základní principy, na nichž 
spočívají zákony a společenské normy, je si vě- 
dom svých práv a povinností ve škole i mimo  
školu 
VZ-9-1-16 – rozhoduje se zodpovědně podle  
dané situace, poskytne dle svých možností  
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v kri- 
zových situacích a v situacích ohrožujících ži- 
vot a zdraví člověka 
VZ-9-1-13,14 – podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 
úcty při jednání s druhými lidmi přispívá 
k upe- 
vňování mezilidských vztahů, v případě potře- 
by poskytne první pomoc nebo o ni požádá 

Podpora zdraví a její formy – působení na 
změnu kvality prostředí a chování jedince. 
Zásady zdravé výživy 
Péče o tělo – intimní hygiena dívek a chlap- 
ců, hygiena odívání 
Ošetřování člena rodiny – etické vztahy k 
nemocem a zdravotně postiženému 
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
Prevence zneužívání návykových látek, pa- 
tologického hráčství, práce s počítačem,  
návykové látky 
Skryté formy a stupně individuálního násilí 
a zneužívání, sexuální kriminalita 
Bezpečný sex, pozitivní sociální vztahy 
Osobní bezpečí 
Dětská krizová centra 
První pomoc 
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví (ve škole, v dopravě atd.) 
Zneužívání návykových látek 
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
Prevence zneužívání návykových látek, pa- 
tologického hráčství, práce s počítačem,  
návykové látky 
Skyté formy a stupně individuálního násilí 
a zneužívání, sexuální kriminalita 
Bezpečný sex, pozitivní sociální vztahy 
Drogy a jejich historické prameny 
 

tělesná výchova 
přírodopis 
 
tělesná výchova (běh 
Terryho Foxe, para- 
olympiáda) 
 
 
 
přírodopis 
 
 
 
výtvarná výchova 
 
 
 
dějepis, zeměpis 
výtvarná výchova 
jazyk český (Josef 
Klíma) 
 
 
 
přírodopis 
dějepis 

 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 

využití výukových programů 
 
 
 
 
tvorba nástěnek, příprava  
výstav výtvarných prací 
 
 
 
zapojené do projektů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spolupráce s protidrogovými 
centry 
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VZ-9-1-01,04,13 – respektuje názory jiných a  
váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hru- 
bé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí 
 

Dělení drog, doping a boj proti němu 
Záludnosti drog 
Vznik závislosti, příčiny počátku užívání 
drog 
Drogy a legislativa, nácvik odmítání 
Osobní bezpečí 
Nebezpečné situace 
Skupina vrstevníků a násilí 
Agresoři a oběti, každý chce dosáhnout  
úspěchu, bezpečné sportování 
Šikana a obrana proti ní 
Bezpečnost silničního provozu 
Předpisy a dopravní značení 
Nacvičujeme první pomoci 
Sexuální výchova 
Lidský život v proměnách času 
Odlišnosti mají svůj význam 
Pohlavní orgány muže a ženy 
Stáváme se mužem a ženou 
Rozmnožování  
Shrnutí učiva 
 

 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
 
tělesná výchova 
 
 
 
 
přírodopis 

 
březen 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
květen, 
červen 

 
 
 
 

 
besedy, situační hry, 
psycholo- 
gické hry 
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VZ-9-1-11 – optimálně reaguje na fyziolo-
gické změny v období dospívání a kultivo- 
vaně se chová k opačnému pohlaví 
VZ-9-1-04 – tvořivě myslí, logicky uvažuje 
a snaží se řešit problémy 
- všestranně, otevřeně komunikuje  
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
  zábavu a odpočinek podle vlastních pot- 
  řeb s ohledem na oprávněné nároky ji- 
  ných osob 
VZ-9-1-13 – projevuje odpovědné chová- 
ní v situacích ohrožení zdraví, osobního 
bezpečí, při mimořádných událostech 
 
VZ-9-1-13 – dává do souvislosti zdravotní  
a psycho-sociální rizika, spojená se zne- 
užíváním návykových látek, a životní per- 
spektivu mladého člověka; uplatňuje  
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně patolo- 
gickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc 
VZ-9-1-04 – aktivně rozvíjí a chrání 
fyzické 
duševní a sociální zdraví a je za ně odpo- 
vědný 

Rodina 
Faktory stabilizující rodinu. Hledání ideálu, jak 
najít toho pravého, tu pravou, sňatek ano, či ne 
Neshody v manželství 
Zdravotní způsob života a péče o zdraví 
Člověk ve zdraví a nemoci, životní styl, jak pečo- 
vat o nemocné, podávání léků, alternativní me- 
dicína, prevence 
Hrozba civilizačních chorob aneb Hledá se zdra- 
vý člověk 
Podpora zdraví a její formy – prevence a inter- 
vence, působení na kvalitu prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince 
Zdravá výživa 
Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člově- 
ka ; jak tělo zpracovává a využívá potraviny? 
Nežádoucí způsoby výživy, alternativní strava 
Reklama a hygina potravin, zásady při výběru a 
přípravě pokrmů 
Jak můžeme snížit svůj cholesterol? 
Prevence zneužívání návykových látek 
Drogy kolem nás. Závislost je nebezpečnější než 
samotné drogy; Jak se ubránit, jak pomoci? 
Příčiny vzniku závislosti, návyk, toxikofilie, wor- 
koholismus, gamblerství, krize, pomoc v krizi, 
odmítnutí drogy, empatie, tolerance 
 

 
český jazyk 
- renesance, sonety 
  Francisco Petrarca, 
  milostné příběhy 
výchova k občanství 
- zákon o rodině,  
  úmlvy o právech 
  dítěte; Zákon 
č.104/ 
  1991 
přírodopis 
- soustavy fungující 
  v lidském těle 
český jazyk 
- Josef Čapek 
dějepis 
- dějiny pravěku a  
  středověku 
cizí jazyky 
- bolest, léčba, ne- 
  moc, pacient, pre- 
  vence, strach, úz- 
  kost  
dějepis a výtvarná 
výchova 
- Z. Burian, J. Augu- 
  sta, Z. Špinar –       
Velká kniha o právě- 
 ku 

 
září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
březen 
 
 
duben 

 
Práce na počítači, příslušná 
literatura, fotografie, koláže 
 
 
 
 
Hippokratova přísaha, 
obrázky 
Pyramida přirozených lidských 
potřeb (Máslowův model), 
cviky jógy 
 
 
 
 
 
 
Časopisy Zdraví, fotografie, 
modelové situace, videokaze- 
ty 
Skupinový projekt, nový pro- 
jekt 
 
 
 
Plán prevence zneužívání ná- 
vykových látek; videokazety, 
internet – projekt Bezpečí 
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VZ-9-1-01– projevuje pozitivní city v cho- 
vání, jednání a v prožívaní životních si- 
tuací; rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k 
lidem, prostředí i přirodě 
VZ-9-1-06,14 – vyhodnotí na základě  
svých znalostí a zkušeností možný mani- 
pulativní vliv vrstevníků, médií, sekt;  
uplatňuje osvojené dovednosti komuni- 
kační obrany proti manipulaci a agresi 
VZ-9-1-13 – poznat sám sebe a své mož- 
nosti v situacích při nabízení drogy, doká- 
zat použít přesvědčivou argumentaci k 
odmítnutí drogy; zaujmout postoj k lidem 
závislým na drogách, uvědomit si jejich 
pocity a pokusit se hledat možné cesty  
pomoci 
- zdůvodnit zdravotní, psychické a 
sociální 
  rizika závislosti 
- analyzovat příčiny a hledat souvislosti 
  mezi drogovou závislostí a změnou hod- 
  not člověka 
VZ-9-1-01,02,03 – vyvodí příčiny vzniku 
agresivity jedince a hledání možnosti pre- 
vence; umět vyjádřit své pocity při naru- 
šení osobního bezpečí jedince či skupiny 

 
Osobní bezpečí 
Agresivita patří k životu…? 
Nebezpečí kolem nás aneb hledám bezpečí 
Žijeme v bezpečí x nebezpečí číhá všude 
Zločin, trestný čin, trauma, formy agresivity, 
zlost, pocit uvolnění, delikt xenofobie, rasismus, 
domácí násilí, vandalismus, dominanta, domina- 
tivní, první pomoc 
 
 
 
 
 
 
Lidská sexualita 
Co je to láska? Odlišnosti v lásce; reprodukční 
zdraví dopsívajících a možná ohrožení; Co k  
lásce patří a co ne? Plánované rodičovství aneb 
prevence akutního onemocnění láskou 

přírodopis – luštěni- 
ny, ořechy, rýže,.. 
matematika – výpo- 
čet příjmu potravin a 
tekutin podle věku, 
hmotnosti 
výtvarná výchova 
- možnost kresby 
český jazyk – 
literární 
zpracování problému 
zeměpis – místa 
výskytu 
tělesná výchova 
- prvky sebeobrany 
  český jazyk 
- vyprávění, vedení 
  monologu, vytvoře- 
  ní letáku 
 
 
 
přírodopis – reakce 
zvěře v ohrožení 
výtvarná výchova 
- výtvarně ztvárnit 
  plakáty 
 
 

 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD, kazety, obrázky, využití 
výukového tématu s touto 
problematikou 
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VZ-9-1-16 – zaujmout odmítavý postoj k 
domácímu násilí, šikaně či jinému agresi- 
vnímu chování; poznat své možnosti 
v při- 
spívání k prevenci násilí a poskytování  
první pomoci v souvislosti se zdravím,  
etikou, morálkou a životními cíli mladých 
lidí přijímá odpovědnost za bezpečný sex 
morální chování 
 

 hudební výchova 
- písně 
výtvarná výchova 
- ztvárnění představ 
  lásky 
český jazyk 
- literární nebo 
filmo- 
  vá díla o lásce 
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VZ-9-1-11 – optimálně reaguje na fyziolo-
gické změny v období dospívání a kultivo- 
vaně se chová k opačnému pohlaví 
VZ-9-1-04 – tvořivě myslí, logicky uvažuje 
a snaží se řešit problémy 
- všestranně, otevřeně komunikuje  
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
  zábavu a odpočinek podle vlastních pot- 
  řeb s ohledem na oprávněné nároky ji- 
  ných osob 
VZ-9-1-13 – projevuje odpovědné chová- 
ní v situacích ohrožení zdraví, osobního 
bezpečí, při mimořádných událostech 
 
VZ-9-1-13 – dává do souvislosti zdravotní  
a psycho-sociální rizika, spojená se zne- 
užíváním návykových látek, a životní per- 
spektivu mladého člověka; uplatňuje  
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně patolo- 
gickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc 
VZ-9-1-04 – aktivně rozvíjí a chrání 
fyzické 
duševní a sociální zdraví a je za ně odpo- 
vědný 

Rodina 
Faktory stabilizující rodinu. Hledání ideálu, jak 
najít toho pravého, tu pravou, sňatek ano, či ne 
Neshody v manželství 
Zdravotní způsob života a péče o zdraví 
Člověk ve zdraví a nemoci, životní styl, jak pečo- 
vat o nemocné, podávání léků, alternativní me- 
dicína, prevence 
Hrozba civilizačních chorob aneb Hledá se zdra- 
vý člověk 
Podpora zdraví a její formy – prevence a inter- 
vence, působení na kvalitu prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince 
Zdravá výživa 
Vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člově- 
ka ; jak tělo zpracovává a využívá potraviny? 
Nežádoucí způsoby výživy, alternativní strava 
Reklama a hygina potravin, zásady při výběru a 
přípravě pokrmů 
Jak můžeme snížit svůj cholesterol? 
Prevence zneužívání návykových látek 
Drogy kolem nás. Závislost je nebezpečnější než 
samotné drogy; Jak se ubránit, jak pomoci? 
Příčiny vzniku závislosti, návyk, toxikofilie, wor- 
koholismus, gamblerství, krize, pomoc v krizi, 
odmítnutí drogy, empatie, tolerance 
 

 
český jazyk 
- renesance, sonety 
  Francisco Petrarca, 
  milostné příběhy 
výchova k občanství 
- zákon o rodině,  
  úmlvy o právech 
  dítěte; Zákon 
č.104/ 
  1991 
přírodopis 
- soustavy fungující 
  v lidském těle 
český jazyk 
- Josef Čapek 
dějepis 
- dějiny pravěku a  
  středověku 
cizí jazyky 
- bolest, léčba, ne- 
  moc, pacient, pre- 
  vence, strach, úz- 
  kost  
dějepis a výtvarná 
výchova 
- Z. Burian, J. Augu- 
  sta, Z. Špinar –       
Velká kniha o právě- 
 ku 

 
září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
březen 
 
 
duben 

 
Práce na počítači, příslušná 
literatura, fotografie, koláže 
 
 
 
 
Hippokratova přísaha, 
obrázky 
Pyramida přirozených lidských 
potřeb (Máslowův model), 
cviky jógy 
 
 
 
 
 
 
Časopisy Zdraví, fotografie, 
modelové situace, videokaze- 
ty 
Skupinový projekt, nový pro- 
jekt 
 
 
 
Plán prevence zneužívání ná- 
vykových látek; videokazety, 
internet – projekt Bezpečí 
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VZ-9-1-01– projevuje pozitivní city v cho- 
vání, jednání a v prožívaní životních si- 
tuací; rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k 
lidem, prostředí i přirodě 
VZ-9-1-06,14 – vyhodnotí na základě  
svých znalostí a zkušeností možný mani- 
pulativní vliv vrstevníků, médií, sekt;  
uplatňuje osvojené dovednosti komuni- 
kační obrany proti manipulaci a agresi 
VZ-9-1-13 – poznat sám sebe a své mož- 
nosti v situacích při nabízení drogy, doká- 
zat použít přesvědčivou argumentaci k 
odmítnutí drogy; zaujmout postoj k lidem 
závislým na drogách, uvědomit si jejich 
pocity a pokusit se hledat možné cesty  
pomoci 
- zdůvodnit zdravotní, psychické a 
sociální 
  rizika závislosti 
- analyzovat příčiny a hledat souvislosti 
  mezi drogovou závislostí a změnou hod- 
  not člověka 
VZ-9-1-01,02,03 – vyvodí příčiny vzniku 
agresivity jedince a hledání možnosti pre- 
vence; umět vyjádřit své pocity při naru- 
šení osobního bezpečí jedince či skupiny 

 
Osobní bezpečí 
Agresivita patří k životu…? 
Nebezpečí kolem nás aneb hledám bezpečí 
Žijeme v bezpečí x nebezpečí číhá všude 
Zločin, trestný čin, trauma, formy agresivity, 
zlost, pocit uvolnění, delikt xenofobie, rasismus, 
domácí násilí, vandalismus, dominanta, domina- 
tivní, první pomoc 
 
 
 
 
 
 
Lidská sexualita 
Co je to láska? Odlišnosti v lásce; reprodukční 
zdraví dopsívajících a možná ohrožení; Co k  
lásce patří a co ne? Plánované rodičovství aneb 
prevence akutního onemocnění láskou 

přírodopis – luštěni- 
ny, ořechy, rýže,.. 
matematika – výpo- 
čet příjmu potravin a 
tekutin podle věku, 
hmotnosti 
výtvarná výchova 
- možnost kresby 
český jazyk – 
literární 
zpracování problému 
zeměpis – místa 
výskytu 
tělesná výchova 
- prvky sebeobrany 
  český jazyk 
- vyprávění, vedení 
  monologu, vytvoře- 
  ní letáku 
 
 
 
přírodopis – reakce 
zvěře v ohrožení 
výtvarná výchova 
- výtvarně ztvárnit 
  plakáty 
 
 

 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD, kazety, obrázky, využití 
výukového tématu s touto 
problematikou 
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Výchova ke zdraví 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

VZ-9-1-16 – zaujmout odmítavý postoj k 
domácímu násilí, šikaně či jinému agresi- 
vnímu chování; poznat své možnosti 
v při- 
spívání k prevenci násilí a poskytování  
první pomoci v souvislosti se zdravím,  
etikou, morálkou a životními cíli mladých 
lidí přijímá odpovědnost za bezpečný sex 
morální chování 
 

 hudební výchova 
- písně 
výtvarná výchova 
- ztvárnění představ 
  lásky 
český jazyk 
- literární nebo 
filmo- 
  vá díla o lásce 
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5.18 Tělesná výchova 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu 

V hodinách tělesné výchovy žáky směřujeme k poznávání vlastních 

pohybových možností a zájmů, účinků konkrétních pohybových činností na 

tělesnou zdatnost, snažíme se o rozvoj duševní a sociální pohody. Veškeré 

pohybové aktivity jsou směřovány k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke 

zvýšení pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho 

charakterových vlastností. Tělesnou výchovou umožňujeme žákům poznat 

vlastní pohybové přednosti, zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, 

respektovat je u sebe i jiných. Neustále opakujeme a věnujeme patřičnou 

pozornost bezpečnosti při výuce TV, upozorňujeme na rizika a možnosti vzniku 

úrazů, snažíme se vštípit žákům pocit zodpovědnosti za své chování a svoji 

bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. Vedeme 

žáky k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Usilujeme také o 

to, aby žáci pochopili základní principy fair play, vnímali atmosféru vztahů 

mezi sebou navzájem. Nedílnou součástí výuky je individuální přístup k žákům 

(s ohledem na jejich zdraví - různá zdravotní omezení, momentální tělesná 

zdatnost, poúrazové stavy,...) a kladení důrazu na celkový aktivní přístup žáka 

v hodinách.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova vychází ze 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah předmětu členíme do 

tematických okruhů: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení a Zdravotní 

tělesná výchova. Tělesnou výchovu vyučujeme jako samostatný předmět od 1. 

po 9. ročník po dvou hodinách týdně. V rámci výuky tělesné výchovy je 

samozřejmostí účast žáků na sportovních soutěžích – fotbal, vybíjená, florbal, 

pořádání lyžařského výcvikového kurzu a dalších sportovních akcí, zavádění 

prvků zdravotní tělesné výchovy. K výuce tělesné výchovy využíváme nejen 

prostory školy - víceúčelové hřiště s umělým povrchem, novou moderní 

tělocvičnu.  

Integrace předmětů ● Tělesná výchova 

Mezipředmětové vztahy ●  

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje 
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si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 
výsledky svého učení a diskutuje o nich.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 
zhodnotí.   
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá.  
 
Kompetence občanské:  
 
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nářadí a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Tělesná výchova se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 10 hodin, 2. stupeň 8 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 1 hodinu. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Tělesná výchova 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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TV-3-1-01,04 – seznamuje se se zásadami 
správného sezení, držení těla ve stoji, se  
správným dýcháním 
- chápe, že různá cvičení mají různé účinky 
  (s pomocí učitele se o tom přesvědčuje) 
- snaží se pravidelně zařazovat do svého re- 
  žimu zdravotní cvičení 
EV-3-1-03 – osvojí si základní dovednosti pro 
vytvoření sebeúcty 
TV-3-1-02 – zjišťuje své pohybové přednosti 
a nedostatky, s pomocí učitele je ovlivňuje 
- zná alespoň pasivně některé základní poj- 
  my osvojovaných cviků 
TV-3-1-05 – učí se pojmenovat základní 
gym- 
nastické nářadí a náčiní 
TV-3-1-02 – provádí kotoul vpřed, prosté 
skoky na trampolíně 
- seznamuje se se základními postoji, 
pohyby 
  kroky a tanci 
TV-3-1-01 – snaží se o estetické držení těla 
TV-3-1-02 – seznamuje se se 
s jednoduchými 
tanečky a s vyjádřením melodií pohybem 
EV-3-1-06 – využívá prvky tvořivosti při spo- 
lečném plnění úkolů 
EV-3-1-03 – osvojí si základy pozitivního  
hodnocení sebe a druhých 
TV-3-1-01 – spojuje hru s radostí a s příje- 
mnými zážitky 
 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- základní pojmy spojené s jednoduchými druhy 
  cvičení, s osvojovacími činnostmi, základními 
  polohami a pohyby 
- správné držení těla při práci v sedě, ve stoje 
- příprava organismu pro různé pohybové čin. 
- zařazování průpravných přetahů a přetlaků 
 
Gymnastika 
- pojmy: základní cvičební polohy, postoje, 
pohy- 
  by 
a) akrobacie 
  - průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed 
  - kotoul vpřed 
b) Přeskok 
  - průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
    odrazu z trampolíny 
  - prosté skoky odrazem snožmo na trampolíně 
    s dopomocí učitele 
  - výskok do vzporu klečmo na sníženou švéd. 
    bednu odrazem z trampolíny 
  Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s  
  hudbou a tanec 
  - soustředění na hudební a rytmický doprovod 
  - rytmizovaný pohyb 

český jazyk 
 
 
matematika 
 
 
dramatická výchova 
 
 
 
 
prvouka 
 
 
etická výchova 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
- hodnoty, postoje 
 
Výchova demokratického 
občana 
. občanská společnost a škola 
- občan, společnost a stát 
- principy demokracie 
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Tělesná výchova 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

TV-3-1-02 – uvědomuje si, že lze pohyb spo- 
jit s hudbou, rytmem, slovem,… 
EV-3-1-05 – vyjadřuje city v jednoduchých 
situacích 
- využívá při pohybové hře i jiné předměty 
  než tělocvičné náčiní 
TV-3-1-02 – seznamuje se se základními poj- 
my označující používané náčiní osvojované 
dovednosti a nejznámější hry 
TV-3-1-02 – seznamuje se základními způso- 
by házení a chytání míče odpovídající veliko- 
sti a hmotnosti 
 
TV-3-1-02 – osvojuje si spolupráci ve hře se 
spolužáky 
- hraje podle zjednodušených pravidel 
TV-3-1-02 – seznamuje se se základními pra- 
vidly skoku do dálky, odrazu z místa v běhu 
- seznámí se se základními prvky bruslení 
- základní postavení, jízdy dopředu, zastave- 
  ní, otočení 
- bezpečnost a dodržování pravidel při brus- 
  Lení 

- jednoduché tanečky založení na taneční chůzi 
  a běhu 
Pohybové hry 
- základní organizační povely pro realizaci her 
- základní pravidla osvojovaných her 
- základní pojmy související s hrami 
Sportovní hry 
- základní pojmy spojené s osvojovanými činnos- 
  tmi, náčiním 
- základní sportovní hry 
- držení míče obouruč a jednoruč 
- základní přihrávky rukou a nohou 
Atletika 
- základní pojmy týkající se běhů, skoků, hodů 
- zjednodušené startovací povely a signály 
- průpravná cvičení vhodná pro atletiku 
a) běh rychlý 20 až 60 m 
- motivovaný v terénu do 5 min, prokládaný 
  chůzí 
- základy nízkého, polovysokého startu 
b) skok do dálky z místa a odraz 
c) hod míčkem z místa 
Bruslení: dle možnosti školy využití Školičky bru- 
slení s trenéry 
 

český jazyk 
 
 
matematika 
 
 
dramatická výchova 
 
 
 
 
prvouka 
 
 
etická výchova 

Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
- jsme Evropané 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multikulturalita 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity, problémy 
  životního prostředí 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání  
  mediál. sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
- práce v realizačním týmu 
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Tělesná výchova 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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TV-3-1-01,04 – pochopí, že různá cvičení 
mají různé účinky (s pomocí učitele) 
- osvojuje si zásady správného držení těla v 
  klidu a pohybu 
- koordinuje pohyb s dýcháním 
- odstraňuje cvičením únavu při výuce 
 
- provádí cvičení, která napomáhají ke sprá- 
  vnému držení těla, ovlivňují pohyblivost, 
  obratnost a sílu 
TV-3-1-02 – poznává zákl. pojmy osvojova- 
ných cviků 
- pojmenuje zákl. gymnastická nářadí a ná- 
  činní 
- provádí kotoul vpřed, vzad 
EV-3-1-07 – reflektuje situaci druhých a ade- 
kvátně poskytuje pomoc 
TV-3-1-01 – pochopí, že cvičení s hudbou 
přináší radost 
EV-3-1-05 – vyjadřuje city v jednoduchých 
situacích 
TV-3-1-02 – vyjadřuje jednoduché melodie 
pohybem 
- pojmenuje zákl. taneční kroky 
- provádí dva základní tanečky založené na 
  taneční chůzi 
TV-3-1-02 – užívá zákl. pojmy související s  
během, skokem do dálky a hodem 
- provádí zákl. techniku běhu, skoku do 
dálky 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací a tvořivá cvičení 
- zákl. pojmy spojené s jednotlivými druhy cviče- 
  ní 
- správné držení těla v klidu a pohybu 
- připrava organismu pro různé pohybové čin- 
  nosti 
 
 
 
Gymnastika 
- pojmy: základní cvičební polohy, postoje, 
pohy- 
  by, názvy používaného nářadí a náčiní 
- průpravná gymnastická cvičení 
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulů 
- kotoul vpřed, kotoul vzad 
- výskok do vzporu dřepmo na sníženou bednu 
Rytmická cvičení s hudbou, tanec 
- zákl. estetický pohyb těla a rytmický doprovod 
  (chůze, běh, poskoky, pohyby různých částí tě- 
  la) 
- rytmizovaný pohyb 
 
 
 
 
Atletika 
- zákl. pojmy týkající se běhu, skoku a hodu 
- průpravná atletická cvičení 

 
 
 
český jazyk 
 
matematika 
 
 
dramatická výchova 
 
 
prvouka 
 
 
etická výchova 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
- hodnoty a postoje 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost a stát 
- principy demokracie 
 
 
 

Tělesná výchova 2. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

a hodu 
 
EV-3-1-02 – podílí se na vytvářené společen- 
ství třídy prostřednictvím dodržování urči- 
tých pravidel  
EV-3-1-03 – osvojí si základy pozitivního  
hodnocení a přijetí druhých 
TV-3-1-01,03 – spojuje hru s radostí a příje- 
mnými zážitky 
- spolupráce při pohybové hře se spolužáky 
 
 
TV-3-1-04 – uvědomuje si nebezpečí při  
hrách a snaží se jim zabránit (za pomocí uči- 
tele) 
- využívá při pohybové hře i jiné předměty  
  než těl. náčiní 
 
TV-3-1-02,05 – užívá zákl. pojmy označující 
osvojované dovednosti a používané náčinní 
- manipuluje s míčem a jiným herním náčin- 
  ním odpovídající velikosti a hmotnosti 
TV-3-1-03 – spolupracuje ve hře se spolužá-
ky 
- hraje podle zjednodušených pravidel 
TV-5-11 – adaptuje se na vodní prostředí, 
dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady základní pla- 
vecké dovednosti 

- rychlý běh na 20 až 60 m 
- vytrvalý běh do 5 min. (podle úrovně žáka) 
- základy nízkého a polovysokého startu 
- skok do dálky z rozběhu (3-4 dvojkroky) 
- hod míčem z místa, hod z chůze 
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 
- zákl. pojmy související s hrou a používaným  
  náčiním 
- pravidla hry, spolupráce žáka při hře 
- pohybové hry soutěživé a kontaktní 
- pohybové hry relaxační a motivační 
- využití předmětů denní potřeby k pohybovým 
  hrám 
Sprotovní hry 
- zákl. pojmy spojené s osvojovanými činnostmi 
  a náčiním 
- průpravné sportovní hry 
- držení míče jednoruč a obouruč 
- manipulace s míčem na místě a v pohybu 
- přihrávky rukou jednoruč 
- chytání míče obouruč 
- základní přihrávky nohou 
- základní sportovní hry podle zjednodušených 
  pravidel 
 
Plavání 
- orientaci a potápění ve vodě 
- skoky do vody po nohách i po hlavě 
- splývání na místě i za pohybu v obou polohách 

 Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
- jsme Evropané 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multikulturalita 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity, problémy 
  životního prostředí 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání  
  mediál. sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
- práce v realizačním týmu 
 
 
Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- seberegulace 
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TV-5-1-12 – zvládá v souladu s individuální- 
mi předpoklady vybranou plaveckou techni- 
ku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
 
- seznámení se se základními prvky bruslení 
- základní postavení, různými styly jízdy do- 
  předu, zastavení, otočení 
- bezpečnost a dodržování pravidel při bru- 
  Slení 

 
- dýchání do vody v klidu i za pohybu 
- různé plavecké styly 
 
Bruslení – dle možností školy (využití Školičky 
bruslení s odborným vedením trenérů) 

 - psychohygiena 
- kreativita 
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TV-3-1-01 – uvědomuje si, že různé funkce 
pohybu patří ke zdravému životnímu stylu 
- uvědomuje si význam přípravy před cviče- 
  ním 
 
TV-3-1-02 – seznamuje se s vhodným a ne- 
vhodným prostředím pro TV, se základními 
pojmy pohybových činností a se základy  
osobní hygieny při pohybových aktivitách 
 
TV-3-1-04 – osvojuje si základní zásady bez- 
pečného pohybu a chování při TV a sportu 
- užívá základní pojmy spojené s jednotlivý- 
  mi druhy cvičení 
- zvládá základní techniku jednotlivých cviků 
 
EV-3-1-02 – podílí se na vytváření společen- 
ství třídy pomocí dodržování určitých pravi- 
del 
EV-3-1-03 – osvojí si základy pozitivního 
hodnocení a přijetí druhých 
TV-3-1-02 – seznamuje se se základními způ- 
soby rozvoje kondičních a koordinačních  
předpokladů (s pomocí učitele a rodičů) 
- seznamuje se se základními cviky z každé 
  osvojované oblasti 
polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, 
názvy používaného nářadí a náčiní (pasi- 
vně) 

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení 
- cvičení dechová 
- cvičení protahovací 
- cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti 
- cvičení vyrovnávací a kompenzační 
- cvičení pro každý den (podle vyspělosti žáka) 
 
 
 
Gymnastika 
- měl by zvládnout kotoul vpřed a jeho modifika- 
  ce 
- průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad 
- vyspělý cvičenec kotoul vzad 
- průpravná cvičení pro nácvik gymnastického 
  odrazu z můstku 
- přeskok 2-3 dílů bedny 
- průpravná cvičení pro přešvihy se shybu stoj- 
  mo 

 
 
 
český jazyk 
 
 
matematika 
 
 
přírodověda 
 
vlastivěda 
 
etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
matematika 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
- hodnoty a postoje 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost a stát 
- principy demokracie 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
- jsme Evropané 
 

Tělesná výchova 3. ročník 
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- rozvíjí průpravná cvičení pro ovlivňování, 
  pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
  koordinace pohybů 
- umí kotoul vpřed, vzad (s dopomocí) 
- žák ví, že cvičení s hudbou mu přináší ra- 
  dost 
- seznamuje se s názvy některých lidových a 
umělých tanců 
- snaží se samostatně o estetické držení těla 
- rozeznává hezký i nezvládnutý pohyb 
TV-3-1-05 – seznamuje se s pojmy: základní 
disciplíny, pomůcky pro měření výkonů,  
startovací povely 
- osvojuje si základní běžeckou abecedu, zá- 
klady techniky běhů, základy skoků a hodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV-3-1-03 – chápe základní pravidla osvojo- 
vaných her 
- je schopen je hrát se spolužáky i mimo tě- 
  lesnou výchovu i s druhou variantou hry 
- připravuje se ke vhodné aktivní obraně v  
  rámci průpravných přetahů a přetlaků 

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hud- 
bou, tance 
- názvy základních a umělých tanců 
- rytmus, tempo, takt, melodie 
- vzájemné chování při tanci 
- základy etického pohybu těla 
- základní taneční krok 2/4 
 
 
 
Atletika 
Běh 
- běžecká abeceda 
- rychlý běh do 60 m 
. vytrvalý běh do 500 m (dle úrovně vyspělosti 
  cvičence) 
- nízký a polovysoký start 
Skok 
- skok do dálky z rozběhu (5-6 dvojkroků) 
- skok do výšky skrčný z krátkého rozběhu 
Hod 
- hod míčkem z rozběhu 
 
Pohybové hry 
Úpoly 
- základní pojmy související s funkcemi her a 
pra- 
  vidly 
- pohybové hry pro ovlivňování kondičních před- 
  pokladů 

 
 
přírodověda 
 
vlastivěda 

Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multikulturalita 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity, problémy 
  životního prostředí 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání  
  mediál. sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
- práce v realizačním týmu 
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EV-3-1-05 – vyjadřuje city v jednoduchých 
situacích 
 
 
TV-3-1-03 – začíná si uvědomovat význam 
sportovních her pro rozvoj herních 
dovedno- 
stí a herní tvořivosti 
- seznamuje se základními pojmy osvojova- 
  ných činností 
- je schopen používat základní pravidla mini- 
  fotbalu a organizaci utkání (za dopomoci 
  učitele) 
EV-3-1-07 – reflektuje situaci druhých a ade- 
kvátně poskytuje pomoc 
EV-3-1-06 – využívá prvky tvořivosti pro  
společném plnění úkolů 
- během plaveckého výcviku, který probíhá 
  ve dvou ročnících, si osvojí dva plavecké 
  způsoby pomocí pěti plaveckých dovedno- 
  stí 
 
 
- seznámení se se základními prvky bruslení 
- základní postavení, různými styly jízdy do- 
  předu, zastavení, otočení 
- bezpečnost a dodržování pravidel při bru- 
  Slení 

- pohybové hry soutěživé 
- pohybové hry kontaktní 
- pohybové hry relaxační a motivační 
 
Sportovní hry 
- průpravné sportovní hry 
- utkání podle zjednodušených pravidel 
- zvládá přihrávku jednoruč 
- chytání míče obouruč 
- vedení míče (driblingem, nohou) 
- pohyb s míčem a bez míče, zastavení 
- přihrávka vnitřním nártem po zemi 
- tlumení míče vnitřní stranou nohy 
- střelba vnitřním nártem na branku 
 
 
Plavání 
- orientaci a potápění ve vodě 
- skoky do vody po nohách i po hlavě 
- splývání na místě i za pohybu v obou polohách 
- dýchání do vody v klidu i za pohybu 
- pohyb vpřed pomocí nohou, postupně i paží 
Bruslení – dle možností školy (využití Školičky 
bruslení s odborným vedením trenérů) 
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TV-5-1-01 – pozná zákl. nevhodné činnosti,  
které ohrožují jeho zdraví 
- snaží se o zvyšování úrovně kondičních a  
  koordinačních cvičení 
- dovede se soustředit na správné provedení 
  ohybu 
 
 
 
TV-5-1-01 – provádí cvičení, která ovlivňují 
pohyblivost, obratnost, sílu a koordinaci pohy- 
bu 
TV-5-1-07 – užívá při pohybové činnosti zákl. 
osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 
- pojmenuje gymnastická nářadí a náčiní 
- snaží se o přesné provádění pohybů 
- zvládá kotoul vpřed a vzad 
- provádí náskok na bednu do dřepu 
- provádí skrčku přes bednu (s dopomocí uči- 
  tele) 
TV-5-1-02 – pochopí, že cvičení s hudbou má 
zdravotní a relaxační účinky 
- snaží se o estetické držení těla 
TV-5-1-05 – pozná hezký i nezvládnutý pohyb 
- dovede pohybem vyjádřit melodický dopro- 
  Vod 

Význam pohybu pro zdraví 
- pravidelný pohybový režim žáků 
- délka a intenzita pohybu 
Průpravná, kondiční, koordinační, kompen-
zační, relaxační, vyrovnávací cvičení 
- zákl. pojmy spojené s jednotlivými cvičení 
- příprava organismu pro různé pohybové čin- 
  nosti – cvičení dechová, cvičení protahovací, 
  cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti, cviče- 
  ní vyrovnávací a kompenzační 
Gymnastika 
- pojmy: cvičební polohy, postoje, pohyby 
- názvy nářadí a náčiní 
- průpravná gymnastická cvičení 
- kotoul vpřed a jeho modifikace 
- kotoul vzad a jeho modifikace 
- nácvik gymnast. odrazu z můstku 
- nácvik přeskoku přes bednu 
- bezpečnost při pohybových činnostech a hy- 
  giena při TV 
 
 
Rytmická cvičení s hudbou, tanec 
- cvičení s hudbou 
- názvy základních a umělých tanců 
- zákl. hudebně pohybové vztahy (rytmus,  
  tempo, takt, melodie) 
- vzájemné chování při tanci 
- základy estetického pohybu těla 

 
 
 
 
 
český jazyk 
 
matematika 
 
 
přírodověda 
 
 
vlastivěda 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
- hodnoty a postoje 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost a stát 
- principy demokracie 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
- jsme Evropané 
 

Tělesná výchova 4. ročník 
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TV-5-1-07 – pojmenuje taneční kroky, cvičí 
podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení 
- provádí základní tance založené na kroku  
  poskočném a přísunném (polka, valčík) 
 
 
- užívá základní atletické pojmy 
- provádí základy techniky běhů, skoku a hodu 
- chápe význam vytrvalostního běhu pro 
rozvoj 
  zdatnosti 
TV-5-1-09 – seznamuje se s měřením základ- 
ních pohybových výkonů, porovná je s před- 
chozími výsledky 
 
TV-5-1-03 – chápe, že pohybové hry jsou 
s růz- 
ným zaměřením a účelem 
- dokáže hrát různé pohybové hry 
TV-5-1-08 – hraje hry se spolužáky i mimo tě- 
lesnou výchovu 
- dokáže vytvořit netradiční náčiní (s pomocí 
  učitele) 
EV-5-1-01 – reflektuje důležitost prvků never- 
bální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z 
verbální komunikace 
EV-5-1-02 – uvědomuje si své schopnosti a sil- 
né stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení 
EV-5-1-05 – jednoduchými skutky realizuje  
tvořivost v mezilidských vztazích 

- zákl. taneční krok 2/4, 3/4 
 
Atletika 
- pojmy: základní disciplíny, běžecká dráha, 
  doskočiště 
- startovní povely, základní způsoby měření 
- běžecká abeceda 
- rychlý běh na 60 m 
 
 
- vytrvalý běh do 1000 m (podle úrovně žáka) 
- nízký a polovysoký start 
- skok do dálky z rozběhu 
- hod míčkem z rozběhu 
 
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 
- zákl. pojmy související s hrou, pravidla a po- 
  užívání náčiní 
- pohybové hry s různým zaměřením 
- využití přírodního prostředí 
- využití netradičního náčinní 
Základní komunikační dovednosti 
- komunikace při vytváření kolektivu 
- základní prvky verbální komunikace 
Pozitivní hodnocení sebe a druhých 
- pozitivní hodnocení druhých 
- akceptace druhého 
Tvořivost a základy spolupráce 
- tvořivost v mezilidských vztazích 

  
 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru, 
  solidarity 
 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity, problémy 
  životního prostředí 
- vztah člověka a prostředí 
 
Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání  
  mediál. sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
- práce v realizačním týmu 
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EV-5-1-01 – reflektuje důležitost prvku never- 
bální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z 
verbální komunikace 
 
 
 
 
EV-5-1-02 – uvědomuje si své schopnosti a sil- 
né stránky, utváří si své pozitivní sebehodno- 
cení 
EV-5-1-03 – dokáže se těšit z radosti a úspě- 
chu druhých, vyjadřuje účast, pozitivně 
hodno- 
tí druhé 
 
EV-5-1-04 – identifikuje základní city, vede  
rozhovor s druhými, přemýšlí nad konkrétní 
pomocí 
 
- zdokonaluje se ve stylech bruslení (jízda  
  vpřed, vzad, přešlapování, atd.) 
- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při 
  bruslení 
- v závodech a soutěžích uplatňuje pravidla 
  fair play hry 
EV-5-1-05 – jednoduchými skutky realizuje  
tvořivost v kolektivu třídy 

Sportovní hry 
Základní komunikační dovednosti 
- základy neverbální komunikace (postoje těla, 
  mimika, zrakový kontakt, gesta) 
- komunikace citů (vyjádření a usměrňování 
  základních citů, pocity spokojenosti, sympa- 
  tie, smutku) 
Pozitivní hodnocení sebe a druhých 
- sebepojetí (sebepoznání, sebehodnocení, 
  sebeprezentace, sebeovládání) 
Tvořivost a základy spolupráce 
- schopnost spolupráce (radost ze společné 
  činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní 
  pravidla spolupráce 
- elementární prosociálnost (povzbuzení, vyjá- 
  dření soucitu, přátelství) 
 
 
 
Bruslení 
 
 
 
 
 
Asertivní chování 
- iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání mož- 
  nosti jak vycházet mezi vrstevníky, zpracová- 
  vání neúspěchu 

  

Tělesná výchova 4. ročník 
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EV-5-1-06 – iniciativně vstupuje do vztahu s 
vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k 
aktivitě 
- uvědomuje si význam sportovních her pro 
  rozvoj herních dovedností 
TV-5-1-07 – užívá základní pojmy osvojova- 
ných činností 
TV-5-1-06,08 – používá základní pravidla vybí- 
jené a organizace utkání (s pomocí učitele) 
- používá základní pravidla minifotbalu a orga- 
  nizace utkání (s pomocí učitele) 
 
 
 
TV-5-1-04 – uplatňuje pravidla hygieny a bez- 
pečného chování v běžném sportovním pro- 
středí 
TV-5-1-10 – samostatně získává potřebné  
informace o sportovních akcích 

- asertivní chování – rozlišování mezi nabídka- 
  mi druhých, schopnost odmítnutí nabídky k 
  podvodu, zneužívání návykových látek 
 
- základní pojmy osvojovaných činností, ozna- 
  čení hřiště, role ve hře, zjednodušená pravi- 
  dla 
- organizace hry, spolupráce žáka ve hře 
- příhrávka jednoruč, chytání míče 
- vedení míče (driblink nohou) 
- pohyb s míčem i bez míče, zastavení 
- přihrávka vnitřním nártem po zemi 
- tlumení míče vnitřní stranou nohy 
- střelba vnitřním nártem na branku 
- bezpečnost při pohybových činnostech a hy- 
  giena 
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TV-5-1-01,02 – zná základní způsoby rozvoje 
kondičních a koordinačních předpokladů a 
snaží se o zvyšování jejich úrovně s pomocí 
učitele 
 
TV-5-1-03 – zvládá několik základních cviků 
z každé osvojované oblasti a dovede je s po- 
mocí učitele seřadit do ucelené sestavy 
TV-5-1-01 – dovede prožívat cvičení a sou- 
středit se na správné a přesné provedení po- 
hybu 
TV-5-1-03 – dovede tvořivě zacházet s pohy- 
bovými dovednostmi a vytvářet vlastní po- 
hybové představy 
TV-5-1-04 – zná základní nevhodné činnosti, 
které ohrožují jeho zdraví 
 
TV-5-1-07 – zvládá základní pojmy aktivně 
TV-5-1-05 – seznamuje se s poskytnutím  
základní dopomoci a záchrany při cvičení 
TV-5-1-03 – ví, že gymnastika je založená na 
přesném provádění pohybů a snaží se o to 
TV-5-1-01 – provádí cvičení, která ovlivňují 
pohyblivost, obratnost a sílu 
TV-5-1-03 – umí kotoul vpřed a vzad, prová- 
dí stoj na rukou, zvládá roznožku a skrčku  
přes nářadí odpovídající výšky 

Průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační 
relaxační, vyrovnávací cvičení 
- základní pojmy spojené s jednotlivými druhy 
  cvičení, s osvojovacími činnostmi, se 
základními 
  polohami a pohyby 
- základní význam jednotlivých druhý cvičení a 
  jejich použití v denním režimu 
- správné držení těla při práci v sedě, ve stoje,  
  při zvedání břemen,.. 
- význam soustředění při cvičení, prožívání 
cviče- 
  ní 
- příprava organismu pro různé pohybové činno- 
  sti (samostatně i s pomocí učitele): 
- cvičení dechová, protahovací, vyrovnávací,  
  kompenzační, motivační, tvořivá, rychlostně si- 
  lová, dechová, pro rozvoj kloubové pohyblivo- 
  sti 
Gymnastika 
- základní pojmy cvičebních poloh, postojů a po- 
  hybů paží, nohou, trupu 
- názvy používaného nářadí a náčiní 
- základní záchrana a dopomoc při gymnastic- 
  kých cvičeních 
Akrobacie 
- kotoul vpřed a jeho modifikace 
- kotoul vzad 
- stoj na rukou s dopomocí 
- akrobatické kombinace 
 

 
český jazyk 
 
matematika 
 
 
přírodověda 
 
 
 
vlastivěda 
 
 
 

Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
 
Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
- hodnoty a postoje 
 
Výchova demokratického  
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost a stát 
- principy demokracie 
 
Výchova k myšlení v evrop. 
a globálních souvislostech 
- Evropa a svět nás zajímá 
- objevujeme Evropu a svět 
- jsme Evropané 
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TV-5-1-01,02 – pochopí, že cvičení s hudbou 
má zdravotní a relaxační účinky 
TV-5-1-07 – pojmenuje osvojené činnosti a 
cvičební náčiní 
TV-5-1-03 – snaží se samostatně o estetické 
držení těla 
TV-5-1-05 – pozná hezký i nezvládnutelný 
pohyb 
TV-5-1-07 – dovede pohybem vyjadřovat vý- 
razně rytmus a melodický doprovod 
TV-5-1-07 – pojmenuje některé základní li- 
dové a umělecké tance, provádí základní li- 
dové tance 
 
 
 
TV-5-1-03 – chápe, že jsou pohybové hry s 
různým účelem a zaměřením 
- dokáže hrát různé pohybové hry 
- dovede samostatně vytvářet pohybové 
hry, 
  hledat varianty známých her 
- umí pohybově vyjádřit náladu, zvíře,… 
TV-5-1-01 – vytváří si pro pohybovou hru  
nové náčiní 

Přeskok 
- přeskok 2-4 dílů švédské bedny odrazem z 
  můstku 
- nácvik roznožky přes kozu odrazem z můstku 
Rytmická cvičení s hudbou, tanec 
- cvičení s hudbou 
- názvy základních lidových tanců 
- změny poloh, obměny tempa a rytmu 
- základy cvičení s náčiním (šátek, míč,..) při 
hud- 
  bě nebo rytmickém doprovodu 
- základní taneční krok 2/4, 3/4 
. základní tance založené na kroku poskočném, 
  přísunném, přeměnném 
- základy estetického pohybu těla a jeho částí 
  v různých polohách 
- držení partnerů při různých tancích 
 
Úpoly 
- průpravné přetahy a přetlaky 
 
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 
- základní pojmy související s hrou, pravidla, 
  používání náčiní 
- využití přírod. prostředí pro pohybové hry 
- využití netradičního náčiní a náměty na přípra- 
  vu vlastního náčiní 

 
 
 

 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multikulturalita 
- princip sociálního smíru, 
  solidarity 
 
 
Enviromentální výchova 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity, problémy 
  životního prostředí 
- vztah člověka a prostředí 
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TV-5-1-07 – užívá základní osvojované poj- 
my 
TV-5-1-03 – provádí základní techniku běhu, 
skoku, hodu 
TV-5-1-02 – chápe význam vytrvalostního 
běhu pro rozvoj zdatnosti 
TV-5-1-09 – seznamuje se s měřením zápi- 
sem výkonů v osvojovaných disciplínách 
TV-5-1-04,08 – seznamuje se s úpravou dos- 
kočiště, přípravou startu běhu (čára, bloky), 
s vydáváním povelů pro start 
TV-5-1-08 – zorganizuje soutěže na úrovni 
třídy 
 
 
 
 
 
 
 
TV-5-1-10 – orientuje se v informačních  
zdrojích o pohybových aktivitách a sporto- 
vních akcích ve škole i v místě bydliště, sa- 
mostatně získá potřebné inforamce 
 
TV-5-1-03 – uvědomuje si význam sporto- 
vních her pro rozvoj herních dovedností a  
herního myšlení 
 

Atletika 
- pojmy – základní disciplíny, běž. dráha, dosko- 
  čiště, pomůcky pro měření výkonů 
- základy techniky běhů, skoků, hodů 
- startovací povely 
- základní měření a zaznamenávání výkonů 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické čin- 
  nosti 
Běh: 
- běžecká abeceda 
- rychlý běh do 60 m  
- vytrvalý běh do 1000 m na dráze (technika bě- 
  hu) 
- nízký start i z bloků (na povel) 
Skok: 
- skok do dálky z rozběhu 
- rozměření rozběhu 
Hod: 
- hod míčkem z rozběhu 
- spojení rozběhu s odhodem 
 
 
 
 
 
Sportovní hry 
- základní pojmy osvojovaných činností 
- základní označení a vybavení hřišť 

 
 
 

Mediální výchova 
- kritické čtení a vnímání  
  mediál. sdělení 
- fungování a vliv médií ve 
  společnosti 
- práce v realizačním týmu 
 

Tělesná výchova 5. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

TV-5-1-07 – užívá základní pojmy osvojova- 
ných činností 
TV-5-1-03 – zvládá konkrétní hry se zjedno- 
dušenými pravidly a dovede je využívat (sa- 
mostatně nebo s pomocí učitele) 
TV-5-1-09 – seznamuje se se záznamem výs- 
ledku utkání a pomáhá rozhodování 
TV-5-1-03 – zvládá elementární herní činno- 
sti jednotlivce a umí je využít v základních 
kombinacích i v utkání podle zjednoduše- 
ných pravidel 
TV-5-1-05 – chápe základní role a hráčské 
funkce v družstvu a dodržuje je v utkání (za 
pomoci učitele) 
TV-5-1-06 – uplatňuje zásady fair play jedná- 
ní při hře 
- zdokonaluje se ve stylech bruslení (jízda 
  vpřed, vzad, přešlapování, atd) 
- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny 
  při bruslení a pravidla fair play hry 

- základní role ve hře, pravidla zjednodušených 
  sportovních her 
- základy spolupráce ve hře 
- základy organizace utkání, losování, zahájení, 
  počítání skóre, ukončení utkání 
- vhodné oblečení, obutí 
- příhrávka jednoruč, oboururuč (vrchní, trče- 
  ním) 
- přihrávka vnitřním nártem (po zemi, oblou- 
  kem) 
- pohyb s míčem a bez míče, zastavení 
- chytání míče jednoruč, obouruč 
- tlumení míče vnitřní stranou nohy 
- vedení míče (driblinkem, nohou) 
- střelba jednoruč a obouruč na koš 
- střelba vnitřním nártem na branku 
- udržet míč pod kontrolou družstva 
- dopravit míč z obranné poloviny na útočnou a 
  zakončit střelbou 
Bruslení 
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TV-9-1-05 – uplatňuje vhodné a bezpečné chování 
i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, sil- 
ničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost 
TV-9-3-01 – osvojuje si názvosloví osvojovaných  
činností, smluvené povely, signály, gesta, atd. 
TV-9-1-03 – usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
TV-9-2-01 – zvládá v souladu s individuálními před- 
poklady osvojované pohybové dovednosti a apliku- 
je je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
- vnímá zpětnou vazbu – odezvu na své činnosti 
TV-9-2-05 – připraví se před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 
svaly 
TV-9-2-01 – vedení žáka k sebekontrole a sebe- 
vzdělávání – hodnotí své spolužáky, korigování zji- 
štěných nedostatků 
TV-9-2-01 – rozvíjí spolupráci s ostatními, zvyšuje 
svou obratnost, rozvíjí tvořivost 
TV-9-3-02,03,06 – orientuje se v prostoru, hledá  
vztah mezi ohleduplností a snahou dosáhnout co 
nejlepší výsledek 
- rozvíjí svoji důvěru v ostatní spoluhráče, 
spolupra- 
cuje s ostatními, uvědomuje si svoji odpovědnost, 
získává odvahu 
 

Pomoc kamarádům 
Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 
První pomoc při Tv a sportu 
Komunikace v Tv, pořadová 
Význam pohybu pro zdraví 
Pohybové hry – hry rozvíjející 
rychlost, 
obratnost, vytrvalost hry pro aktivní 
odpočinek 
Gymnastika – činnosti k rozvíjení síly, 
obratnosti, rovnováhy, kotouly ve vaz- 
bách, roznožka 
Úpoly – základy sebeobrany 
Atletika – běžecká abeceda, nízký  
start, rychlý + vytrvalý běh, skok do  
dálky a výšky, hod míčkem, štafetové 
hry 
Sportovní hry (herní činnosti jednotli- 
vce, výuka pohybových činností, herní 
kombinace, herní systémy, utkání v 
softbalu, florbalu, košíkové, sálové ko- 
pané) 
Kondiční cvičení se švihadly, s plným 
míčem, na žebřinách 
Rytmická gymnastika a tanec 
Koordinace svalového napětí a 
uvolně- 
ní 

výchova ke zdraví 
přírodopis 
 
 
 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
zeměpis, výtvarná 
výchova 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví, 
občanská výchova 
 
 

průběžně 
 
 
 
 
pravidelně 
 
 
 
pravidelně 
prosinec,  
leden, únor 
září, říjen, 
duben, květen 
 
 
 
listopad 
prosinec 
květen, červen 
 
 
 
 
průběžně 

průběžně dbát na dodržování 
všech zásad vzhledem 
k úrovni 
a pohybovým schopnostem i 
psychomotorickým zvláštno- 
stem žáků 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj -  
  sebepoznání a sebepojetí 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj -  
  kooperace a kompetice 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- morální rozvoj – řešení prob- 
  lémů a rozhodovací doved- 
  nosti 
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TV-9-1-01 – rozvíjí představivost, tvoři- 
vost a relaxuje 
TV-9-1-01 – aktivně vstupuje do organi- 
zace svého pohybového režimu, 
některé 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrét- 
ním účelem 
TV-9-1-02 – usiluje o zlepšení své těles- 
né zdatnosti 
TV-9-2-01 – posuzuje provedení osvojo- 
vané pohybové činnosti a tvořivě je 
apli- 
kuje podle potřeby 
TV-9-2-01,02 – zvládá v souladu s indivi- 
duálními předpoklady osvojované pohy- 
bové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
TV-9-3-05 – učí se vzájemné dopomoci 
- učí se měnit styl chování při řešení  
  konkrétních situací 
TV-9-3-03 – cvičí spolupráci a odpověd- 
nost pro skupinu 
TV-9-3-01 – užívá osvojované 
názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin, uživatele internetu 
TV-9-3-02 – naplňuje ve školních pod- 
mínkách základní olympijské myšlenky –  
- čestné soupeření, pomoc handicapo- 
  vaným, respekt 

Význam pohybu pro zdraví 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnos- 
tech v nestandartním prostředí, první pomoc při 
Tv a sportu, improvizované ošetření a odsun zra- 
něného 
Kondiční cvičení – cvičení s náčiním, cvičení s  
hudbou, tance 
Akrobacie – stoj na rukou, stoj na hlavě, kotoul 
letmo, jednoduché sestavy z osvojeného učiva 
Přeskoky – skoky prosté s využitím trampolínky, 
roznožka přes kozu našíř, skrčka přes bednu našíř 
s oddáleným můstkem 
Cvičení na nářadí – hrazda, kruhy, šplh na tyči,  
kladina (H-D) 
Úpoly – pohybová průprava k technice pádů, zák- 
lady sebeobrany 
Atletika – zdokonalování techniky běhu, běh na  
60 m a vytrvalostní běh, štafetové běhy, skok da- 
leký, vysoký, hod míčkem, hod z místa na cíl 
Lyžování, snowboarding, bruslení – lyžařský vý- 
chovně výcvikový kurz 
Sportovní hry – základní činnosti sportovních her, 
herní kombinace, systémy, turnaje v jed. 
sportech 
Pohybové schopnosti – rozvíjení rychlosti, 
vytrva- 
losti a síly, ohebnosti a koordinace 

 
 
 
 
rodinná výchova, 
přírodověda 
 
 
 
fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
 
 
 
zeměpis 
 
matematika, 
rodinná výchova 
 
občanská výchova 

průběžně 
průběžně 
průběžně 
 
průběžně 
 
 
 
listopad – únor 
 
prosinec – bře- 
zen 
 
prosinec – bře- 
zen 
listopad – únor 
 
 
 
září – říjen + 
duben - 
červen 
 
leden – březen 
 
průběžně 
 
 
průběžně 
 

 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj -  
  sebe-poznání a sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj -  
  kooperace a kompetice 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- morální rozvoj – řešení prob- 
  lémů a rozhodovací doved- 
  nosti 
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VZ-9-1-02 – usiluje o zlepšení své těles- 
né zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 
roz- 
vojový program 
VZ-9-1-03 – samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností – zatěžovanými svaly 
 
TV-9-1-04 – odmítá drogy a jiné školivi- 
ny jako neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
TV-9-1-05 – uplatňuje vhodné a bezpeč- 
né chování i v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a při- 
způsobí jim svou činnost 
 
TV-9-3-01 – užívá osvojované 
názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele  
internetu 
TV-9-3-03 – dohodne se na spolupráci 
i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji 

Význam pohybu pro zdraví 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnos- 
tech v nestandartním prostředí 
Kondiční cvičení – cvičení s náčiním, cvičení s  
hudbou, tance 
Akrobacie – kotouly vpřed i vzad ve vazbách, stoj 
na rukou ve vazbách, přemet stranou i ve 
vazbách 
přemet vpřed, sestavy z osvojeného učiva 
Přeskoky – skrčka před bednu našíř s oddáleným 
můstkem, roznožka přes bednu nadél (H), roznož- 
ka přes kozu našíř s oddáleným můstkem (D),  
skrčka přes kozu našíř (D) 
Cvičení na nářadí – hrazda, kruhy, šplh na laně, 
kladina (H-D) 
Úpoly – pádová technika a navazování pádů, stě- 
hové postoje a odpory v nich, základy sebeobrany 
Atletika – běh na 60 m a vytrvalostní běh, štafe- 
tové běhy, skok daleký, vysoký, hod granátem,  
hod z místa na cíl, vrh koulí 
Sportovní hry – základní činnosti sportovních her, 
herní kombinace, systémy, různé turnaje v jedn. 
sportech 
Pohybové schopnosti – rozvíjení rychlosti, 
vytrva- 
losti a síly, ohebnosti a koordinace 

 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví, 
přírodopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 

 
 

Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj -  
  sebepoznání a sebepojetí 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj – psycho- 
  hygiena 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj -  
  kooperace a kompetice 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- morální rozvoj – řešení prob- 
  lémů a rozhodovací doved- 
  nosti 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj – komuni- 
  kace 
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Tělesná výchova 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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TV-9-1-02 – usiluje o zlepšení své tělesné  
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový 
program 
TV-9-1-03 – samostatně se připraví před po- 
hybovou činností a ukončí ji ve shodě s hla- 
vní činností – zatěžovanými svaly 
TV-9-1-04 – odmítá drogy a jiné škodliviny 
jako neslučitelné se sportovní etikou a zdra- 
vím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem 
k údajům o znečištění ovzduší 
TV-9-1-05 – uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí sporto- 
višť, přírody, silničního provozu; předvídá 
možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim  
svou činnost 
TV-9-2-01 – zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce  
na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované 
hry a soutěže 
TV-9-2-02 – posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky 
a jejich možné příčiny 
- zvládá v souladu s individuálními předpo- 
  klady osvojované pohybové dovednosti a 
  tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rek- 
  reačních činnostech 

Význam pohybu pro zdraví 
Prevence a korekce jednostranného zatížení 
a svalových dysbalancí 
- průpravná, kompenzační, vyrovnávací, rela- 
  xační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 
Hygiena a beupečnost při pohybových čin- 
nostech v nestandartním prostředí 
Kondiční cvičení 
- cvičení s náčiním, cvičení s hudbou, tance 
Akrobacie 
- kotouly vpřed i vzad ve vazbách, stoj na ru- 
  kou ve vazbách, přemet stranou i ve vaz- 
  bách, přemet vpřed, sestavy z osvojeného 
  učiva 
Přeskoky 
- skrčka před bednu našíř s oddáleným můst- 
  kem, roznožka přes bednu nadél (H), roz- 
  nožka přes kozu našíř s oddáleným můst- 
  kem (D), skrčka přes kozu našíř (D) 
Cvičení na nářadí 
- hrazda, kruhy, šplh na laně, kladina (H-D) 
Úpoly 
- pádová technika a navazování pádů, stře- 
  hové postoje a odpory v nich, základy sebe- 
  ochrany 
Atletika 
- běh na 60 m, běh na 200 m a 400 m a vytr- 
  valostní běh, štafetové běhy, skok daleký,  
  vysoký, hod granátem, hod z místa na cíl, 

 
 
 
 
 
výchova ke zdraví, 
přírodopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova k občanství 

 
 

Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj   
- seberegulace a sebeorgani- 
  zace 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj  
-  psychohygiena 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj 
- kooperace a kompetice 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- morální rozvoj  
- řešení problémů a rozho-     
  dovací dovednosti 
 
Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj – komuni- 
  kace 
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Tělesná výchova 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

 vrh koulí 
Sportovní hry 
- herní činnosti jednotlivce ve sportovních 
  hrách, herní kombinace, herní systémy, růz- 
  né turnaje v jedn. sportech 
Pohybové schopnosti 
- rozvíjení rychlosti, vytrvalosti a síly, oheb- 
  nosti a koordinace 
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5.19 Pracovní činnosti 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

1 1 1 1 1 1  1 1 8 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný  

 

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní činnost 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 předmětu vychází z konkrétních životních situací, v 

nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich 

rozmanitých podobách a širších souvislostech. Předmět 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. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní 

pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 

činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci 

soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V 

závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje 

důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném 

rozhodování o dalším profesním zaměřením. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání. Vzdělávací obsah 

předmětu Pracovní činnosti je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava 

pokrmů. Na 2. stupni realizujeme pracovní činnosti tematickými okruhy: 

Pěstitelské práce (chovatelství) a Práce s technickými materiály v 6. ročníku, 

Přípravu pokrmů a Práce s technickými materiály v 8. a 9. ročníku. Formou 

realizace je vyučovací hodina nebo dvouhodinové bloky. Pro výuku využíváme 

dílnu, cvičnou kuchyni, pěstování pokojových rostlin ve škole a údržbu okolí 

školy.  

Integrace předmětů ● Pracovní činnosti 

Mezipředmětové vztahy ●  

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled 
na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Samostatně 
pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.  
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Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 
dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. 
Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při 
řešení problémů logické, matematické a empirické postupy. Ověřuje 
prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje 
při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 
vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 
běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. 
Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí 
nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 
oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 
poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.  

 
 
 
Kompetence občanské:  
 
Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské 
normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 
Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 
dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 
kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit.  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky. Přistupuje k výsledkům 
pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 
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zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot. Využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření. Orientuje se v základních 
aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k 
jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 
podnikatelské myšlení.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Český jazyk a literatura se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku, s výjimkou 7. 

ročníku- zde se nevyučují. 

Týdenní hodinová dotace: 1. stupeň 5 hodin, 2. stupeň 3 hodin. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace není na 1. stupni 
ani na 2. stupni posílena z disponibilní časové dotace. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Pracovní činnosti 1. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČSP-3-1-01 – pomocí jednoduchých postupů 
vytváří různé předměty z tradičních i netra- 
dičních materiálů 
 
 
 
 
 
ČSP-3-1-02 – výrobky tvoří podle slovního 
návodu a předlohy 
 
 
ČSP-3-2-01 – využívá základní dovednosti při 
práci se stavebnicemi 
 
 
 
 
ČSP-3-3-01 – pozoruje přírodu, výsledky své- 
ho pozorování dokáže hodnotit a zazname- 
návat 
 
ČSP-3-3-02 – stará se o květinovou výzdobu 
ve třídě a na chodbách školy 
 
ČSP-3-4-01 – přichystá stůl k jednoduchému 
Pohoštění 

Práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
  hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj. 
- stříhání, lepení, navlékání drobných předmětů, 
  hnětení modelovací hmoty, obkreslování podle 
  šablony, vystřihování jednoduchých tvarů, šití 
  předním stehem 
- seznámení se základními pomůckami a způsob- 
  bem jejich použití 
- osvojuje si základy hygieny a bezpečnosti práce 
- využití lidových tradic, zvyků a řemesel 
 
Konstrukční činnosti 
- motáž a demontáž stavebnic (stavebnice ploš- 
  né) 
- sestavování jednoduchých modelů 
- práce s návodem předlohou 
 
Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- seje (hrách, fazole apod.), provádí pozorování 
  a hodnotí výsledky 
- ošetřuje nenáročné rostliny, zalévá, kypří, rosí 
  pečuje o prostranství v okolé školy 
- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce 
Příprava pokrmů 
- prostírání, svačení ve škole 
- základní úklid pracovní plochy, dodržování čis- 
  toty pracovní plochy a zásad hygieny a bezpeč- 

výtvarná výchova 
 
 
český jazyk 
 
 
matematika 
 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 

 
 
 

 
 
 

 

Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost a stát 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- lidské aktivity 

Pracovní činnosti 1. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
ČSP-3-4-02 – vhoně se chová při stolování 
 

 

nosti práce 
- správné používání příboru – školní jídelna 
- dodržování pravidel správného stolování a spo- 
  lečenského chování 
- základní orientace ve vybavení kuchyně 

 

 
 
 
 
prvouka 
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Pracovní činnosti 2. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČSP-3-1-01 – dokáže vytvářet jednoduché 
výrobky z různých materiálů 
 
 
 
 
 
ČSP-3-1-02 – podle slovního návodu a před- 
lohy umí zhotovit výrobek 
 
 
ČSP-3-2-01 – ovládá základní činnosti a do- 
vednosti při práci se stavebnicemi 
 
 
 
 
ČSP-3-3-01 – zaznamenává a pozoruje příro- 
du, dokáže samostatně zhodnotit své 
výsled- 
ky pozorování 
 
ČSP-3-3-02 – stará se o nenáročné rostliny, 
využívá předchozích zkušeností 
 
ČSP-3-4-01 – dokáže připravit tabuli pro jed- 
noduché pohoštění 

Práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
  hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj. 
- stříhání, lepení, navlékání drobných předmětů, 
  hnětení modelovací hmoty, obkreslování podle 
  šablony, vystřihování jednoduchých tvarů, šití 
  předním a zadním stehem 
- seznámení se základními pomůckami a způsob- 
  bem jejich použití 
- osvojuje si základy hygieny a bezpečnosti práce 
- využití lidových tradic, zvyků a řemesel 
Konstrukční činnosti 
- motáž a demontáž stavebnic (stavebnice ploš- 
  né, prostorové, konstrukční) 
- sestavování jednoduchých modelů 
- práce s návodem předlohou, jednoduchým  
  náčrtem 
Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- seje (hrách, fazole apod.), provádí pozorování 
  a hodnotí výsledky 
- ošetřuje nenáročné rostliny, zalévá, kypří, rosí 
- pečuje o prostranství v okolé školy 
- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce 
Příprava pokrmů 
- prostírání, příprava jednoduché přesnídávky 
  nebo snídaně 
- základní úklid pracovní plochy, mytí nádobí, 
  dodržování čistoty pracovní plochy a zásad 

 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prvouka 

 
 

 
 
 

 

Výchova demokratického 
občana 
- občan, společnost a stát 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní výchova 
- kreativita 

Pracovní činnosti 2. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČSP-3-4-02 – dodžuje zásady slušného cho- 
vání při stolování 
 

 

hygieny a bezpečnosti práce 
- správné používání příboru 
- dodržování pravidel správného stolování a spo- 
  lečenského chování 
- základní orientace ve vybavení kuchyně 

 

dramatická výchova  
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Pracovní činnosti 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČSP-3-1-01 – pomocí jednoduchých postupů 
tvoří různé předměty z tradičních i netradič- 
ních materiálů 
 
 
 
 
 
 
ČSP-3-1-02 – pracuje podle slovního návodu 
a předlohy 
 
ČSP-3-2-01 – snaží se o zvládnutí základních 
dovedností a činností při práci se stavebni- 
cemi 
 
 
 
ČSP-3-3-01 – pozoruje přírodu, zaznamená- 
vá a zhodnotí výsledky pozorování 
 
 
ČSP-3-3-02 – stará se o nenáročné rostliny 
 
 
ČSP-3-4-01 – připraví stůl pro jednoduché 
Stolování 

Práce s drobným materiálem 
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací 
  hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj. 
- stříhání, lepení, navlékání drobných předmětů, 
  hnětení modelovací hmoty, obkreslování podle 
  šablony, vystřihování jednoduchých tvarů, šití 
  předním a zadním stehem 
- seznámení se základními pomůckami a způsob- 
  bem jejich použití 
- osvojuje si základy hygieny a bezpečnosti práce 
- využití lidových tradic, zvyků a řemesel 
 
Konstrukční činnosti 
- motáž a demontáž stavebnic (stavebnice ploš- 
  né, prostorové, konstrukční) 
- sestavování jednoduchých modelů 
- práce s návodem předlohou, jednoduchým  
  náčrtem 
Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- seje (hrách, fazole apod.), provádí pozorování 
  a hodnotí výsledky 
- ošetřuje nenáročné rostliny, zalévá, kypří, rosí 
- pečuje o prostranství v okolé školy 
- dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce 
Příprava pokrmů 
- prostírání, příprava jednoduché přesnídávky 
  nebo snídaně 

 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematika 
 
 
 
 
 
 
 
dramatická výchova 
 
 
český jazyk 
 
prvouka 

Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
- občan, společnost a stát 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
- vztah člověka a prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní rozvoj 
- kreativita 
- komunikace 
 
 
 
 
- mezilidské vztahy 
- kooperace a kompetence 
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Pracovní činnosti 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

ČSP-3-4-02 – při stolování dodržuje základy 
vhodného chování 
 

 

- základní úklid pracovní plochy, mytí nádobí, 
  dodržování čistoty pracovní plochy a zásad hy-  
  gieny a bezpečnosti práce                            
- správné používání příboru 
- dodržování pravidel správného stolování a spo- 
  lečenského chování 
- základní orientace ve vybavení kuchyně 
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Pracovní činnosti 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČSP-5-1-01 – podle své představivosti vyrábí 
různé výrobky z daného materiálu 
 
 
ČSP-5-1-02 – při práci využívá různé 
materiá- 
ly a inspiruje se lidovými tradicemi 
 
 
ČSP-5-1-03 – dokáže zvolit vhodné 
pomůcky, 
nástroje a náčiní podle toho, s jakým mate- 
riálem pracuje 
 
 
 
 
 
 
ČSP-5-3-04 – dbá zásad hygieny a bezpečno- 
sti práce, na pracovním místě udržuje pořá- 
dek a čistotu, při úrazu poskytne první po- 
moc 
 
ČSP-5-2-01 – skládá a rozkládá stavebnice 
různých druhů 
 

Práce s drobným materiálem 
- práce s různými druhy papíru a kartonu 
(lepení 
  stříhání, skládání, proplétání, vystřihování, se- 
  šívání) 
- práce s textilem (šití různými druhy stehů, tex- 
  tilní materiály, jednoduché střihy a postupy) 
- modelovací hmota (hlína, modurit, plastelína, 
  těsto, vosk) 
- lidové zvyky, tradice, řemesla – poznání na zák- 
  ladě přímých ukázek, návštěva regionálních  
  muzeí, techniky zpracování – tkaní, modrotisk, 
  vizovické pečivo, batika, kraslice 
- praktické činnosti – užití přírodnin, kukuřičné 
  šustí, sláma, plody, šišky 
- vánošní a velikonoční výzdoba, masopust, mas- 
  ky 
- funkce a využití pracovních nástrojů a pomů- 
  cek, bezpečnost a hygiena práce 
- jednoduché pracovní postupy, organizace prá- 
  ce, práce dle návodu 
- udržování osobní čistoty žáků a jejich pracov- 
  ních míst, nástrojů a materiálu 
- stavebnice plošné, prostorové, konstrukční, 
  sestavování modelů 
- praktické činnosti 
- seznámení se s návodem a předlohami staveb- 
  nice 
- sestavení modelu podle představy i podle  
  předlohy 

 
 
přírodověda 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
vlastivěda 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- hodnoty a postoje 
- sebepoznání 
- poznávání 
- kreativita 
- seberegulace 

Pracovní činnosti 4. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
ČSP-5-2-02 – poradí si při práci se slovním 
návodem, předlohou či jednoduchým náčr- 
tem 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP-5-2-03 – udržuje pořádek na pracovním 
místě a dodržuje zásady hygieny a bezpeč- 
nosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
 
ČSP-5-3-01 – zvládne jednoduché 
pěstitelské 
činnosti, sám dokáže vést jednoduché pěsti- 
telské pokusy a pozorování 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP-5-3-02 – podle zásad pěstování pokojo- 
vých rostlin ošetřuje tyto i jiné rostliny 

- vytváření kompozic 
- montáž, demontáž a údržba některých jedno- 
  duchých předmětů 
- poznávání vlastností materiálů, funkční využití 
- materiál, nástroje a pomůcky 
- jednoduché stavebnice z plastu 
- stavebnice z kartónových prvků 
- konstrukční stavebnice s pohyblivými prvky 
- kartón, špejle, dřevo, nůžky, nůž, měřidlo, lepi- 
  dlo, šroubovák, klíč 
- sestavování konstrukcí ze špejlí pomocí drátků, 
  lepení 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
  náčrtem 
- upevňování návyků bezpečnosti a hygieny prá- 
  ce 
Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin: půda 
  a její zpracování, výživa rostlin, osivo 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, v kou- 
  tku přírody (okrasné rostliny, léčivé rostliny, 
  koření, zelenina,…) 
- pokusy a pozorování – ověřování podmínek 
  života rostlin, klíčivost, růst rostlin, rychlení, 
  rozmnožování rostlin, exkurze do zahradnictví, 
  na pole, do lesa 
 
- pěstování pokojových rostlin, volba vhodných 
  rostlin do různých místností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodověda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
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Pracovní činnosti 4. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
 
ČSP-5-3-03 – volí správné pomůcky, nástroje 
a náčiní podle daného druhu pěstitelkých 
prací 
 
 
ČSP-5-3-04 – zná zásady hygieny a bezpeč- 
nosti práce, dokáže poskytnout první pomoc 
při úrazu 
 

- rostliny náročné, nenáročné na zálivku, světlo.. 
- rostliny okrasné květem, listy 
- škůdci rostlin, plevele 
 
- praktické činnosti – zalévání, kypření půdy,  
  omývání listů, misek, odstraňování odumřelých 
  částí, hnojení 
- jedovaté rostliny 

 - lidské aktivity 
- problémy živ. prostředí 
- vztah člověka a prostředí 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- psychohygiena 
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Pracovní činnosti 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČSP-5-1-01 – tvoří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své před- 
stavivosti různé výrobky z daného materiálu 
 
 
 
 
 
 
ČSP-5-1-02 – nechává se inspirovat při tvoři- 
vých činnostech s různými materiály prvky 
lidových tradic 
 
 
ČSP-5-1-03 – vybírá si vhodné pracovní po- 
můcky, nástroje a náčiní vzhledem k použi- 
tému materiálu 
 
 
ČSP-5-1-04 – snaží se udržovat pořádek na 
pracovním místě a dodržovat zásady 
hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu 
ČSP-5-2-01 – vykonává při práci se stavebni- 
cemi jednoduchou montáž a demontáž 
 

Práce s drobným materiálem 
- práce s různými druhy papíru a kartonu (lepení 
  stříhání, skládání, proplétání, vystřihování, se- 
  šívání) 
- práce s textilem (šití různými druhy stehů, tex- 
  tilní materiály, jednoduché střihy a postupy) 
- modelovací hmota (hlína, modurit, plastelína, 
  těsto, vosk) 
 
- lidové zvyky, tradice, řemesla – poznání na zák- 
  ladě přímých ukázek, návštěva regionálních  
  muzeí, techniky zpracování – tkaní, modrotisk, 
  vizovické pečivo, batika, kraslice 
 
- praktické činnosti – užití přírodnin, kukuřičné 
  šustí, sláma, plody, šišky 
- vánošní a velikonoční výzdoba, masopust, mas- 
  ky 
 
- udržování osobní čistoty žáků a jejich pracov- 
  ních míst, nástrojů a materiálu 
 
 
Konstrukční projekt 
- stavebnice plošné, prostorové, konstrukční, 
  sestavování modelů 
- praktické činnosti 
- seznámení se s návodem a předlohami staveb- 
  nice 

přírodověda 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
vlastivěda 
český jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matematika 

 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
- hodnoty a postoje 
- sebepoznání 
- poznávání 
- kreativita 
- psychohygiena 
 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
 

Pracovní činnosti 5. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 
ČSP-5-2-01 – při práci se řídí slovním návo- 
dem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
 
 
SFG – poznává možnosti nároku na uplatně- 
ní reklamaci výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP-5-2-03 – stará se o pořádek na pracov- 
ním místě a řídí se zásadami hygieny a bez- 
pečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazu 
 
ČSP-5-3-01 – vykonává jednoduché pěstitel- 
ské činnosti, samostatně provádí pěstitelské 
pokusy a pozorování 

- sestavení modelu podle představy i podle  
  předlohy 
- vytváření kompozic 
- montáž, demontáž a údržba některých jedno- 
  duchých předmětů 
- poznávání vlastností materiálů, funkční využití 
- materiál, nástroje a pomůcky 
- jednoduché stavebnice z plastu 
- stavebnice z kartónových prvků 
- konstrukční stavebnice s pohyblivými prvky 
- kartón, špejle, dřevo – nůžky, nůž, měřidlo, le- 
  pidlo, šroubovák, klíč 
- sestavování konstrukcí ze špejlí pomocí drátků, 
  lepení 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým  
  náčrtem 
- upevňování návyků bezpečnosti a hygieny prá- 
  ce 
 
 
 
Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin: půda 
  a její zpracování, výživa rostlin, osivo 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, v kou- 
  tku přírody (okrasné rostliny, léčivé rostliny,  
  koření, zelenina,..) 
- pokusy a pozorování – ověřování podmínek ži- 
  vota rostlin, klíčivost, růst rostlin, rychlení, 

 mezilidské vztahy 
- řešení problému 
- hodnoty, postoje 
- kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
- lidské aktivity, problémy živ. 
  prostředí 
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Pracovní činnosti 5. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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ČSP-5-3-02 – pečuje podle daných zásad o  
pokojové i jiné rostliny 
 
 
 
ČSP-5-3-03 – vybírá podle druhu pěstitel- 
ských činností správné pomůcky, nástroje a 
náčiní 
 
 
ČSP-5-3-04 – řídí se zásadami hygieny a bez- 
pečnosti práce, snaží se poskytnout první  
pomoc při úrazu 
ČSP-5-4-01 – poznává základním vybavení 
kuchyně a jeho použití 
SFG – hospodaření v domácnosti – rozpočet, 
příjmy a výdaje na domácnosti 
ČSP-5-4-02 – nachystá samostatně jednodu- 
chý pokrm 
ČSP-5-4-03 – řídí se pravidly správného sto- 
lování a společenského chování 
 
 
ČSP-5-4-04 – stará se o pořádek a čistotu  
pracovních ploch, řídí se zásadami hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i 
při úrazu v kuchyni 

rozmnožování rostlin, exkurze do zahradnictví, 
na pole, do lesa 
- pěstování pokojových rostlin, volba vhodných 
  do různých místností 
. rostliny náročné, nenáročné na zálivku, světlo.. 
- rostliny okrasné květem, listy 
- škůdci rostlin, plevele, choroby rostlin 
- praktické činnosti – zalévání, kypření půdy,  
  omývání listů, misek, odstraňování odumřelých 
  částí, hnojení 
- jedovaté rostliny, drogy, alergie 
 
Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně 
- požadavky na základní pomůcky a zařízení ku- 
  chyně 
- technika v kuchyni – historie a význam  
- výběr vhodných potravin a jejich skladování 
- příprava jednoduchých snídaní a přesnídávek 
- jednoduché pohoštění ze studené kuchyně 
- úprava ovoce a zeleniny za studena, nápoje 
- jednoduché a slavnostní prostírání 
- rodinný stůl pro oslavu narozenin, Vánoc 
- obsluha a chování u stolu doma i ve školní jí- 
  delně 
- možná nebezpečí úrazů v kuchyni (el. proud, 
  popáleniny, řezné rány,..) 
- používání čistících hygienických prostředků 
- lékárnička, obsah a použití 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přírodověda 
 
 
matematika 
 
 
tělesná výchova  
- ochrana zdraví 

 
Osobnostní a sociální výcho- 
va 
 
- psychohygiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multikulturalita 
 
 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a škola 
- občanská společnost a stát 
 

Pracovní činnosti 5. ročník 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

602 

 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

 - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti – nárok 
  na reklamaci 
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Pěstitelské práce, chovatelství 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

ČSP-9-3-01 – volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných rostlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP-9-3-03 – používá vhodné pracovní po- 
můcky a provádí jejich údržbu 
ČSP-9-3-04 – prokáže základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad bezpečného kontak- 
tu se zvířaty 
ČSP-9-3-02 – pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu 
 
ČSP-9-3-05 – dodržuje technologickou 
kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskyt- 
ne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způ- 
sobeného zvířaty 
 

- základní podmínky pro pěstování (půda a  
  její zpracování, výživa rostlin, ochrana rost- 
  lin a půdy) 
- zelenina (osivo, sadba, výpěstky, podmínky 
  a zásady pěstování, vybrané druhy) 
- ovocné rostliny (druhy, pěstování, sklado- 
  vání, zpracování) 
- léčivé rostliny a koření (rostliny a zdraví člo- 
  věka) 
 
 
- chovatelství 
 
 
 
 
- okrasné rostliny (ošetřování, pěstování, 
  úprava květin) 

přírodopis 
9. ročník – půdy 
7. ročník – růst a vý- 
voj rostlin 
7. ročník – vybrané 
čeledi dvoudělož- 
ných rostlin 
přírodopis 
8. ročník – toxikomá- 
nie  
 
přírodopis 
7. ročník – obratlovci 
 
 
 
 
 
 
přírodopis 
8. ročník – zásady  
první pomoci 

září – říjen 
 
 
 
březen –  
květen 
 
listopad – 
prosinec 
 
 
leden –  
březen 
 
 
 
 
 
červen 
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Práce s technickými materiály 

,Ruský jazyk 

6. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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ČSP-9-1-05 – dodržuje obecné zásady bez- 
pečnosti a hygieny při práci a ochrany při  
práci s nástroji a nářadím, poskytne první 
pomoc při úrazu 
ČSP-9-1-04 – ovládá základy zobrazování,  
čtení výkresu 
 
ČSP-9-1-02 – rozliší různé typy řeziva 
- má základní dovednosti při práci se dřevem 
- zvolí správný druh nářadí pro danou čin- 
  nost 
 
 
ČSP-9-1-01,02 – osvojí si znalost o spojování 
materiálů 
- povrchově upraví dřevo 
- v praxi si osvojí dovednosti: broušení, vrtá- 
  ní, dlabání, hoblování 
- dodržuje technologickou kázeň 
 
ČSP-9-1-01 – měří a orýsovává 
- rovná plech 
. měří posuvným měřidlem 
 
ČSP-9-1-03 – zvládá všechny základní formy 
opracování materiálu 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
 

- bezpečnost a hygiena práce 
. prostorové náčrty, pravoúhlé promítání 
- měřítko, kóta 
 
 
 
 
- práce se dřevem 
- měření a orýsování 
- upínání, řezání 
- rašplování, pilování 
- druhy pil, druhy rašplí 
 
 
- spojování materiálů (hřebíky, vruty) 
- druhy lepidel 
- základy hoblování 
 
 
 
- nejpoužívanější druhy kovů a jejich vlastno- 
  sti 
- měření a orýsování 
 
- práce s kovem 
- řezání, pilování, vrtání 
- stříhání, ohýbání, sekání 

matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 

září 
 
 
 
 
 
 
říjen – 
prosinec 
 
 
 
 
 
leden –  
březen 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
květen – 
červen 

 
 
 
 
 
 
 
samostatná práce na výrobku 
 
 
 
 
 
 
samostatná práce na výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samostatný kovový výrobek 
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Pracovní činnosti (Svět práce) 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

ČSP-9-8-01 – žák se orientuje v pracovních 
činnostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČSP-9-8-02 – posoudí své možnosti při roz- 
hodování o volbě vhodného povolání a pro- 
fesní přípravy 
 
 

trh práce 
- povolání lidí 
- druhy pracovišť 
- pracovní prostředky 
- pracovní objekty 
- charakter a druhy pracovních činností 
- požadavky kvalifikační, zdravotní a osobno- 
  stní  
- rovnost příležitostí na trhu práce 
 
volba profesní orientace 
- sebepoznávání 
- tělesný a zdravotní stav 
- osobní zájmy a cíle 
- osobní vlastnosti a schopnosti 
- sebehodnocení 
- vlivy na volbu profesní orientace 
- informační základna pro volbu povolání 
- práce s profesními informacemi 
- využívání poradenských služeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výchova k občanství 
 
 
 
 
 
 
 
návštěva ÚP - IS 

září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad, 
prosinec, 
leden 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznávání 

Svět práce je vyučován I. pololetí jedno hodinu týdně v VIII.A, obdobně ve II. pololetí v VIII.B také jednu hodinu týdně 
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Pracovní činnosti (práce s tech. materiály) 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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ČSP-9-1-05 – žák dodržuje obecné zásady  
bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 
ČSP-9-1-04 – čte výkresy, ovládá pravoúhlé 
promítání těles na tři průmětny 
ČSP-9-1-03 – organizuje a plánuje své praco- 
vní činnosti 
 
ČSP-9-1-01 – pracuje samostatně – zvolí 
vho- 
dný pracovní postup 
dodržuje technologickou kázeň 
 
 
 
ČSP-9-1-04 – pracuje samostatně 
- plánuje pracovní činnost a volí správný pra- 
  covní postup 
- užívá technickou dokumentaci 
 
 
ČSP-9-1-02 – seznámí se základními vlastno- 
stmi plastů 
- pracuje se složitěji opracovatelným mate- 
  riálem 
- zvládá všechny formy opracování materiálu 

- bezpečnosti a hygiena práce 
- pravoúhlé promítání, kótování, kreslení  
  náčrtů – opakování ze 7. ročníku 
 
 
 
 
 
 
- práce se dřevem 
- měření a orýsování 
- řezání, pilování, rašplování 
- spojení dřeva – hřebíky, vruty, druhy lepi- 
  del 
 
- práce s kovem 
- vlastnosti nejčastěji používaných kovů a  
  způsob jejich použití – opakování ze 7. roč. 
- opracování kovu 
- pájení naměkko 
 
- práce s plasty 
- rozdělení a vlastnosti plastů 
- opracování plastů – řezání, pilování, vrtání, 
  lepení, tvarování teplem 
 
 

matematika 
 
přírodopis 
 
technické kreslení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
technické kreslení 
 
 
fyzika 

září 
 
 
 
 
 
 
říjen, 
listopad 
 
 
 
prosinec – 
březen 
 
 
 
 
duben –  
červen 

 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
 
samostatná práce – výrobek 
 
Enviromentální výchova 
 
samostatná práce - výrobek 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- rozvoj schopnosti poznávání 
 
samostatná práce - výrobek 
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Pracovní činnosti (příprava pokrmů) 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

ČSP-9-5-01 – používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje základní spo- 
třebiče 
 
ČSP-9-5-04 – dodržuje zásady hygieny a bez- 
pečnosti práce, poskytne první pomoc při 
úrazech v kuchyni 
 
 
ČSP-9-5-02 – připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé výživy 
 
 
 
 
 
 
ČSP-9-5-03 – dodržuje základní principy sto- 
lování, společenského chování a obsluhy u 
stolu ve společnosti 
 

- seznámení s řádem cvičné kuchyně 
- seznámení s vybavením kuchyně, elektrické 
  spotřebiče 
 
- první pomoc při úrazech elektrickým prou- 
  dem, popálením, říznutím 
- udržování pořádku a čistoty 
- hygiena provozu 
 
- potraviny – výběr, nákup, skladování, 
skupi- 
  ny potravin, sestavování jídelníčku, ekono- 
  mika domácnosti 
- příprava pokrmů za studena 
- základní způsoby tepelné úpravy 
- základní postup při přípravě pokrmů a ná- 
  pojů 
 
- úprava stolu a stolování – jednoduché 
pros- 
  tírání 
- obsluha a chování u stolu 
- slavnostní stolování v rodině 
- ozdobné prvky a květiny na stole 
 

fyzika 
 
 
 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
český jazyk 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
výtvarná výchova 
výchova ke zdraví 
výchova k občanství 

září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad –  
duben 
 
 
 
 
 
 
 
květen –  
červen 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
- spolupráce 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
- poznávání 
- kooperace 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
- poznávání 
- kooperace 
- mezilidské vztahy 
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Svět práce 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

ČSP-9-8-03 – využije profesní informace a 
poradenské služby pro výběr vhodného  
vzdělávání 
 
 
ČSP-9-8-04 – prokáže v modelových 
situacích 
schopnost prezentace své osoby při vstupu 
na trh práce 

možnosti vzdělávání 
- náplň učebních a studijních oborů 
- přijímací řízení 
- informace a poradenské služby 
 
zaměstnání 
- pracovní příležitosti v obci (regionu) 
- způsoby hledání zaměstnání 
- psaní životopisu 
- pohovor u zaměstnavatele 
- problémy nezaměstnanosti 
- úřady práce 
- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměst- 
  navatelů 
podnikání 
- druhy a struktura organizací 
- nejčastější formy podnikání 
- drobné a soukromé podnikání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
 
 
výchova k občanství 
 

září 
 
 
 
říjen – 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec – 
leden 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
- spolupráce 
Etická výchova 
- vytváření si zdravého sebe- 
  vědomí 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- komunikace 
 
Etická výchova 
- analýza etických aspektů 
  různých životních situací 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
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Práce s technickými materiály 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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ČSP-9-1-05 – žák dodržuje obecné zásady  
bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 
ČSP-9-1-04 – čte náčrty a technické výkresy, 
ovládá pravoúhlé promítání tělesa na tři prů- 
měry 
 
ČSP-9-1-01 – žák organizuje a plánuje své 
pracovní činnosti, dodržuje technologickou 
kázeň 
ČSP-9-1-02 – pracuje samostatně, volí vhod- 
ný pracovní postup 
 
 
ČSP-9-1-01 – žák využívá znalostí o vlastnos- 
tech materiálů 
 
ČSP-9-1-03 – plánuje pracovní činnosti a volí 
správný pracovní postup 
 
ČSP-9-1-03 – seznámí se základními vlastno- 
stmi plastů 
- plánuje pracovní činnost a volí správný pra- 
covní postup 
 
ČSP-9-1-02 – žák pracuje samostatně na vla- 
stním výrobku 
- zvládá pracovní postup a dílčí činnosti při 
  opracování materiálu 

- bezpečnost a hygiena práce 
 
 
- pravoúhlé promítání, kótování, kreslení  
  náčrtů 
 
 
- práce se dřevem 
- měření, orýsování 
- řezání, pilování, rašplování 
- spojování dřeva – hřebíky, vruty, lepidla 
- spojování pomocí plátnování 
- práce s dlátem 
 
- práce s kovem 
- vlastnosti nejčastěji používaných kovů a  
  způsob jejich použití 
- řezání, pilování a ohýbání 
 
 
- práce s plasty 
- rozdělení a vlastnosti plastů 
- opracování plastů 
 
 
- práce s balzou 
- opracování balzy, její vlastnosti a použití 
- základy práce modeláře 

 
přírodopis 
 
matematika 
technické kreslení 
 
 
technické kreslení 
 
 
fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 
 
 
 
 
 
fyzika 

 
 
září 
 
 
 
 
říjen 
listopad 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
únor 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
duben 
květen 
červen 

 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- rozvoj schopnosti poznávání 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kreativita 
 
 
 
- samostatná práce – výrobek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samostatná práce – výrobek 
funkční model letadla 
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Příprava pokrmů 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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ČSP-9-4-02 – technika v kuchyni 
ČSP-9-4-01 – ergonomické požadavky 
 
ČSP-9-5-01 – kuchyňský inventář 
ČSP-9-4-03,04 – osobní hygiena 
ČSP-9-5-04 – hygiena pracoviště 
- mytí nádobí 
- úklid pracoviště 
- první pomoc při úrazech 
ČSP-9-5-03 – prostírání a kladení inventáře 
ČSP-9-4-01 – rozpočet a finance 
ČSP-9-4-02 – dávkování a skladování 
ČSP-9-5-02 – studená, teplá kuchyně 
- kuchyňská úprava ovoce a zeleniny 
- příprava a druhy vánočního cukroví 
 
 
 
 
 
- příprava pokrmů z brambor 
 
 
 
- doporučení pro kuchyňskou úpravu luště- 
  Nin 

Odborné pracoviště pro přípravu pokrmů 
- seznamuje se s vybavením cvičného praco- 
  viště 
- než začneme s přípravou pokrmů 
- než usedneme ke stolu 
- malé společenské desatero 
Předkrmy a pomazánky 
 
 
Výběr, náku a skladování potravin a pochutin 
 
Polévky 
Technologie přípravy pokrmů 
Podzimní dary zahrady 
- zpracování listového těsta 
Vánoce u nás doma 
- příprava pokrmů z obilovin 
- doporučení pro přípravu moučníků 
- medové perníčky 
 
Brambory na našem stole 
- smažení, pečení, mikrovlnný ohřev 
- bramborový guláš 
 
Sója v naší kuchyni 
- příprava pokrmů z luštěnin 
- sójové řízky, karbanátky 
 

fyzika 
 
výchova ke zdraví 
a občanství 
 
český jazyk 
 
výtvarná výchova 

září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
listopad 
 
 
prosinec 
 
leden 
 
 
 
 
únor 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
- spolupráce 
- komunikace 
- kreativita 
- mezilidské vztahy 
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Příprava pokrmů 

,Ruský jazyk 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

- doporučení pro kuchyňskou úpravu masa 
 
 
 
 
- doporučení pro kuchyňskou úpravu vajec 
 
 
 
 
- typickými pokrmy některých států a národů 
 
 
- pojmy raut, bank, recepce 

Maso v našem jídelníčku 
- příprava pokrmů z masa 
- druhy masa 
- kuřecí nudličky se zeleninou 
 
Velikonoce v kuchyni 
- příprava pokrmů z vajec 
- výživové směry a výživová doporučení 
- těstovinový salát 
 
Mezinárodní kuchyně 
- pizza, tortilla 
 
Slavnostní menu 
- moučníky, bublaniny z kynutého i nekynu- 
  tého těsta 
- dezerty 
- druhy nápojů 
 

fyzika 
 
výchova ke zdraví 
a občanství 
 
český jazyk 
 
výtvarná výchova 

březen 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
květen 
 
 
 
červen 
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5.20 Povinně volitelné předměty (7. – 9. ročník) 

5.20.1  Seminář z informatiky 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

      1 1   

      volitelný volitelný   

 

Název předmětu Seminář z informatiky 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu 

Předmět Informatika je v současné době podle rámcového vzdělávacího plánu 

naší školy vyučován v 6. a 7. ročníku po 1 hodině týdně. Minimální časová 

dotace žákům nedovoluje získat všechny potřebné dovednosti, dostatečně je 

procvičit a precizovat. Ve volitelném předmětu budou žáci mít možnost 

procvičit získané dovednosti, prohloubit je, více věnovat se zajímavým 

aktivitám.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Na základě konzultace se žáky byl tematický plán sestaven ze tří částí. První 

část je věnována programovacímu jazyku Imagine Logo. Další část se věnuje 

práci s bitmapovou grafikou. Žáci se se základy seznámili už v 6. ročníku, ale 

omezená časová dotace neumožňuje zabývat se tímto tématem v jednom 

ročníku adekvátně, proto je část učiva probírána ve volitelném předmětu Pro 

zpestření a výuky je zařazena podpora vyučovaných předmětů. Obsah předmětu 

byl zpracován v součinnosti s vyučujícími D. Práce s internetem je v dnešní 

době pilířem mnoha činností, proto je toto téma znovu zařazeno. Úvod je 

věnován sjednocení pracovních postupů a opakování učiva. 

Integrace předmětů ● Seminář z informatiky 

Mezipředmětové vztahy ● Informatika, dějepis 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a 

strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu 

věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí 

informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 

učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící 

učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, 

kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nic. Učitel 

vhodnými zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování 

možností využití ICT v běžném životě, pomocí modelových situací 
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rozvíjí počítačovou gramotnost s využitím žákových zkušeností s 

jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých 

programů, literaturu apod. Dále prostřednictvím výukových aktivit 

cíleně rozvíjí žákovu informační gramotnost, pomocí žákovských 

projektů vede žáky k volbě postupů při řešení a využití znalostí ICT i 

v jiných předmětech. Vede žáky k sebehodnocení stanovených 

vzdělávacích cílů a stanovení postupů k dosažení lepšího výsledku.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 

dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. 

Učitel zadáváním úloh a projektů vede žáky k aktivnímu vyhledávání, 

zpracování a ověření důvěryhodnosti informací a k tvořivému 

přístupu při plnění stanovených cílů a řešení. Učí žáky chápat, že v 

životě se při práci s ICT budou často setkávat s problémy, které 

nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více. Je v 

roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k 

jeho praktickému provedení a dotažení do konce. Dále vhodnými 

metodami vede žáky ke stanovení a ponaučení se z provedených 

chyb a nesprávných postupů při řešení.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně 

na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a 

vhodně argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů, 

obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje 

na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se 

do společenského dění, využívá informační a komunikační 

prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 

okolním světem. Učitel zadávanými úkoly vede žáky k využívání 

různých nástrojů ICT pro komunikaci, vede žáky k dodržování vžitých 

konvencí a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti 

apod.) Dále cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci ostatním 

prezentovali své výstupy a srozumitelně vysvětlili, proč zvolili daný 

způsob a postup zpracování.  
 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Volitelné předměty na 2. stupni se vyučují od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 3 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 3 hodiny. 
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Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Seminář z informatiky 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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ICT-9-2-03 – respektuje pravidla bezpečné 
práce 
 
ICT-9-2-02 – orientuje se v adresářové  
struktuře s dopomocí je schopen provádět 
uvedené oprace 
 
 
 
ICT-9-2-03 – žák je schopen vykreslit jedno- 
duchý geometrický útvar, nastavit vlastno- 
sti pera 
- experimentuje s vlastnostmi vytvářených 
  objektů 
- s dopomocí použije příkaz opakuje 
 
 
 
ICT-9-2-05 – žád pod vedením učitele poří- 
dí digitální fotografie 
 
- naskenuje obrázek 
- zdůvodní a provede jednoduché úpravy 
  fotografií 
 
ICT-9-1-01 – žák provádí jednodušší vyhle- 
dávání na internetu a je schopen posoudit 
věrohodnost 

- poučení o bezpečnosti při práci s výpočetní 
  technikou 
 
- práce se soubory a složkami 
- posílení samostatnosti a systematičnosti při 
  práci se soubory 
- kopírování a přesun 
- ikona na ploše 
 
- algoritmizace – program Imagine Logo 
- želví geometrie – principy 
- jednoduchý příkaz 
- sekvence příkazů 
- procedura 
- cyklus 
- dekompozice úlohy na jednoduché a opako- 
  vaně použitelné procedury 
 
- úprava fotografií 
- digitální fotoaparát – pořízení fotografií 
 
- opakování učiva z loňského roku 
- retuš a razítko 
- komplexní práce 
 
- internet 
- formulace dotazu 
- orientace ve zdrojích 
- posouzení věrohodnosti 

etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estetická výchova 
výtvarná výchova 
fyzika 
etická výchova 
 
 
 
 
etická výchova 

září 1 
 
 
září 3 
 
 
 
 
 
říjen – 
prosinec    10 
 
 
 
leden – únor 
 6 

 

 

 

 

 

 

březen –  

duben 5 

seberegulace 
řešení problémů 
občanské kompetence 
mezilidské vztahy 
strukturované myšlení, před- 
stavivost 
pečlivost, kauzalita 
překračování bariér v abstra- 
kci 
kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence, stru- 
kturované myšlení, důsled- 
nost, pečlivost 
kauzalita 
poznávání 
řešení problémů 
pracovní kompetence, kreati- 
vita 
 
 
 
 
 
poznávání 
seberegulace 
řešení problémů 
občasnké kompetence 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

626 

 

Seminář z informatiky 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

 
 
 
ICT-9-2-05 – pro spolužáky vytvoří test vě- 
domostí 
- vytvoří časovou přímku charakterizující 
  dané období 
ICT-9-1-01 – vyhledá údaje na internetu a 
zpracuje textový dokument 
 
 

- ukládání z internetu 
- netiketa 
 
- podpora učiva ostatních předmětů 
- tvorba testů vědomostí a jejich řešení 
- tvorba časových přímek pomocí vektorové 
  grafiky 

  
 
 
duben – 
červen 8 

mezilidské vztahy 
kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
 
poznávání 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
kreativita 
představivost 
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Seminář z informatiky 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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ICT-9-2-03 – respektuje pravidla bezpečné 
práce 
 
ICT-9-2-02 – orientuje se v adresářové  
struktuře  
- s dopomocí je schopen provádět uvedené       
  operace 
- snaha o komplexní nadhled provádět při 
  řešení problémů 
 
 
ICT-9-2-01 – prezentuje informace v texto- 
vé formě 
- uplatňuje základní estetická a typografi- 
  cká pravidla pro práci s textem 
 
 
 
 
ICT-9-2-05 – žák (případně s dopomocí uči- 
tele) vytváří cvičné prográmky 
 
 
ICT-9-2-05 – je schopen sestavit jednodu- 
chou tabulku a sestrojit graf 
ICT-9-2-04 – chápe význam filtrování a řa- 
zení dat s dopomocí je schopen aplikovat 
adresování dat 
 

- poučení o bezpečnosti při práci s výpočetní 
  technikou 
 
- stručné opakování základního učiva z 6. a 7. 
  ročníku 
- práce se soubory a složkami 
- textový editor 
- vektorový editor 
- posílení samostatnosti a systematičnosti 
 
- textový editor 
- tabulka 
- procvičování úprav textu a jejich zmechani- 
  zování 
- vlastnosti stránky 
- vložení a úprava obrázku 
 
- algoritmizace 
- cyklus 
- proměnná jako parametr procedury 
- dekompozice úlohy na jednoduché a opako- 
  vaně použitelné procedury 
 
- tabulkový procesor 
- opakování učiva ze 7. ročníku 
- matematizace reálné situace 
- řazení a filtrování dat 
- absolutní adresování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
matematika 
 
 
 
 
 
 
matmatika 
fyzika 
výchova k občanství 

září 1 
 
 
 
září 3 
 
 
 
 
říjen – 
listopad       10 
 
 
 
 
 
 
 
listopad – 
leden 8 
 
 
 
únor – březen 
 6 

 
kreativita, řešení problémů, 
seberegulace, pracovní kom- 
petence 
strukturované myšlení, před- 
stavivost 
důslednost, pečlivost, kauza- 
lita 
 
 
kreativita, poznávání, sebere- 
gulace 
řešení problémů 
estetická výchova 
pravidla pravopisu 
pracovní kompetence 
 
 
pracovní kompetence, stru- 
kturované myšlení, představi- 
vost, důslednost, pečlivost 
kauzalita, tvořivost 
 
pracovní kompetence, struk- 
turované myšlení, představi- 
vost, důslednost, pečlivost 
kauzalita, finanční gramotnost 
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Seminář z informatiky 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

ICT-9-2-05 – částečně se orientuje ve stru- 
ktuře stránky 
- vytvoří jednoduchou stránku 
- člení text do odstavců 
- vloží obrázek 
- vloží odkaz 
 

- tvorba HTML stránek v jazyku HTML 
- úprava vzhledu html stránky 
- vložení textu, zalomení 
- vložení obrázku 
- vložení odkazu 
 

český jazyk 
fyzika 
chemie 
přírodopis 
zeměpis 
dějepis 

 
 
duben – 
červen 8 

 
 
 
kreativita, poznávání, sebere- 
gulace 
řešení problémů 
estetická výchova 
pravidla pravopisu 
pracovní kompetence, stru- 
kturované myšlení, představi- 
vost, důslednost, pečlivost 
kauzalita 
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5.20.2  Sportovní výchova 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

      1 1   

      Volitelný volitelný   

 

Název předmětu Sportovní výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu 

V hodinách sportovní výchovy žáky směřujeme k poznávání vlastních 

pohybových možností a zájmů, účinků konkrétních pohybových 

činností na tělesnou zdatnost, snažíme se o rozvoj duševní a sociální 

pohody. Veškeré pohybové aktivity jsou směřovány k všestrannému 

rozvoji žáka, nejen ke zvýšení pohybových schopností a dovedností, ale 

i k posílení jeho charakterových vlastností. Sportovní výchovou 

umožňujeme žákům poznat vlastní pohybové přednosti, zdravotní a 

pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných. Neustále 

opakujeme a věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce SV, 

upozorňujeme na rizika a možnosti vzniku úrazů, snažíme se vštípit 

žákům pocit zodpovědnosti za své chování a svoji bezpečnost, pocit 

sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. Vedeme žáky k 

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. Usilujeme také o 

to, aby žáci pochopili základní principy fair play, vnímali atmosféru 

vztahů mezi sebou navzájem. Nedílnou součástí výuky je individuální 

přístup k žákům (s ohledem na jejich zdraví - různá zdravotní omezení, 

momentální tělesná zdatnost, poúrazové stavy,...) a kladení důrazu na 

celkový aktivní přístup žáka v hodinách.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sportovní výchova vychází ze 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah předmětu členíme 

do tematických okruhů: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení a 

Zdravotní tělesná výchova. Sportovní výchovu vyučujeme jako 

volitelný předmět v 7. a 8. ročníku ročník po jedné hodině týdně. K 

výuce sportovní výchovy využíváme nejen prostory školy - víceúčelové 

hřiště s umělým povrchem, novou moderní tělocvičnu.  

Integrace předmětů ● Sportovní výchova 

Mezipředmětové vztahy ●  

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

 

Kompetence k učení:  

Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje 
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utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 
si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí 
výsledky svého učení a diskutuje o nich.  
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 
zhodnotí.   
 
Kompetence komunikativní:  
 
Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi.  
 
Kompetence sociální a personální:  
 
Žák podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k 
upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá.  
 
Kompetence občanské:  
 
Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 
možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 
situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka.  
 
Kompetence pracovní:  
 
Žák používá bezpečně a účinně materiály, nářadí a vybavení, 
dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 
na změněné nebo nové pracovní podmínky.  
 

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Sportovní výchova se vyučuje jako volitelný předmět v 7. ročníku a 8. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace:  7. a 8. ročník – 1 hodina týdně. 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Sportovní výchova 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 
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VZ-9-1-01 – optimálně reaguje na fyzio- 
logické změny v období dospívání a kul- 
tivovaně se chová k opačnému pohlaví 
VZ-9-1-02 – podílí se na realizaci pravi- 
delného pohybového režimu, uplatňuje 
kondičně zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zle- 
pšení úrovně své zdatnosti 
VZ-9-1-05 – usiluje v rámci možností a 
zkušeností aktivní podporu zdraví 
VZ-9-1-04 – zvládá v souladu s indivi- 
duálními předpoklady osvojované pohy- 
bové dovednosti, vytváří varianty osvo- 
jených pohybových her 
VZ-9-1-07 – chápe zdravotně pohybové 
i kulturně estetické funkce pohybu 
VZ-9-1-14 – uvědomuje si následky zne- 
užití bojových činností a chová se v du- 
chu fair play 
- zvládá základní postoje, úchopy a vy- 
proštění z držení 
TV-9-3-06 – umí několik her z každé sku- 
piny, dovede je zorganizovat a 
samostat- 
ně řídit 
TV-9-2-02 – uvědomuje si, že ne každá  
hra je vhodná pro určitý věk, počet hrá- 
čů, konkrétní složení hráčů, prostředí,.. 
TV-9-2-01 – rozumí základním rozdílům 
mezi jednotlivými druhy sportovních her 

Rozvíjení rychlost, obratnosti. Míčové hry fot-
balového typu. Základy pravidel malé kopané, 
přihrávka, bránění soupeře, střelba na cíl. Softbal 
sálová kopaná 
 
Závodivé hry, sprinty, míčové hry, protahovací 
cvičení – strečink (nedílná součást regenerace  
sportujících dětí), zásady strečinku 
 
Košíková, obrana, útok, střelba 
Silové a úponové hry – přetahování, přetlaky,  
přetahy, sumó, rozvíjení síly a obratnosti, výz- 
nam úpolových sportů pro sebeobranu a bran- 
nost, zákl. filosofie bojových a sebeobranných  
činností 
Volejbal, horní a spodní odbití, základní principy 
pro řízení a rozhodování pohyb. her 
posilovací cvičení rozvíjející svalstvo horních kon- 
četin, dolních končetin 
 
Volejbal, nácvik, smeče, útočné kombinace, cvi- 
čení ve dvojicích, štafetové hry 
 
 
Pohybové hry, radost ze hry, prožitek, spoluprá- 
ce, překážkové a štafetové běhy, basketbal – zá- 
klady herních systémů „osobní obranný systém“ 
útočný systém založený na rozestavení útočníků 
bez míče, herní kombinace, herní činnosti jedno- 

zeměpis 
 
 
 
 
 
přírodověda 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
 
zeměpis, občanská 
výchova 
přírodopis 
 
 
 
 
občanská výchova 
 
 
 
fyzika, výchova ke 
zdraví 

září 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
leden 
 
 
únor 
 
 
 
březen 
 
duben 

Sociální rozvoj 
- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 
- komunikace 
 
Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání, seberegulace 
- kreativita 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
 
Multikulturní výchova 
- lidské vztahy 
- multukulturalita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
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Sportovní výchova 

,Ruský jazyk 

7. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové 

vztahy 
termín plnění 

průřezová témata 

(kolektivní – individuální, brankové, síťo- 
vé, pálkovací) 
- chápe role v družstvu 
TV-9-1-05 – zvládá základní údržbu náči- 
ní a úpravu hřiště před utkáním a po  
utkání 
TV-9-3-04,07 – dovede zaznamenat vý- 
sledek utkání a pomáhat při 
rozhodování 
TV-9-3-04 – zvládá elementární herní  
činnosti jednotlivce a umí je využít v zák- 
ladních kombinacích i v utkání podle zje- 
dnodušených pravidel 
 
 

tlivce 
 
Fotbal, softbal – utkání, základy herních systémů, 
herní kombinace – postupný útok, rychlý proti- 
útok, územní obrana, obranná kombinace, herní 
činnosti jednotlivce (zpracování, vedení, odebírá- 
ní, uvolňování, střelba z místa a po vedení míče, 
činnost brankáře 
Využívání získaných poznatků a činností předcho- 
zích etap, jejich další rozvíjení a zdokonalování 

 
 
 
matematika 
zeměpis 

 
 
květen 
 
 
červen 

 
 
 
 
Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznání 
- kreativita 
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Sportovní výchova 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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TV-9-1-01 – aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 
 
TV-9-1-02 – samostatně využívá osvojené kom- 
penzační a relaxační techniky a sociální dovedno- 
sti k regeneraci organismu, překonání únavy a 
předcházejícím stresovým situacím 
 
TV-9-1-02 – usiluje o zlepšení své tělesné kondice 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 
TV-9-2-03 – samostatně se připraví před pohybo- 
vou činností – zatěžovanými svaly 
TV-9-2-01 – zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 
TV-9-3-01 – užívá osvojované názvosloví na úro- 
vni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 
uživatele internetu 
TV-9-3-02 – naplňuje ve školních podmínkách zá- 
kladní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému  
pohlaví, ochrany přírody ke sportu 
TV-9-3-06 – zorganizuje samostatně pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 
TV-9-3-06 – zorganizuje týmu i jednoduché turna- 
je, závody, turistické akce na úrovni školy 

Softbal – nahrávky a chytání míče, pál- 
kování, pravidla 
Správné držení těla, zvyšování 
kloubních 
pohybů, preventivní pohybová činnost, 
správné zapojení dechu 
Atletická průprava 
Celkové posilování svalového aparátu 
Rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientova- 
ná zdatnost 
Kopaná, závodivé hry, vytrvalostní běhy 
Florbal, pravidla florbalu, malý florbal 
Vedení míče, přihrávka, střelba na bra- 
nku 
Strečink, protažení svalů, svalové skupi- 
ny, prevence zranění, ochrana 
svalových 
úponů 
Sálová kopaná, pravidla sálové kopané, 
nízká a vysoká přihrávka, střelba na bra- 
nku, brankářské dovednosti 
přihrávka nártem, přihrávka „placírkou“ 
klička, úpolové hry 
Volejbal, pravidla volejbalu, příjem po- 
dání, podání, příhrávka horní „bagrem“, 
útočné a obranné postavení, smeč, blo- 
ky 
Závodivé hry, štafety, sprinty, člunkový 
běh, hry na honěnou, rozvoj dovednosti 
s míčem, základy sebeobrany 
 

 
ekologie, ochrana 
životního prostředí 
 
přírodopis 
anatomie člověka 
 
 
 
zeměpis, dějepis 
(historie sportů) 
 
 
 
 
 
výchova ke zdraví 
 
 
 
 
výchova k občanství 
 
 
 
 
matematika 

 
září 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
leden 
 
 
únor 
 

Osobnostní a soc. výchova 
- osobnostní rozvoj 
- sebepoznání a sebepojetí 
 
Pozitivní hodnocení sebe a 
druhých 
(akceptace druhého – před- 
pokládat reakci druhého) 
 
Základní komunikační do- 
vednosti 
(základy neverbální komuni- 
kace, postoje těla, zrakový 
kontakt, gesta, podání ruky 
ve sportu) 
 
Tvořivost a základy spolu- 
práce 
Základy asertivního chování 
(iniciativa ve vztahu k jiným, 
zpracování neúspěchu) 
Fair play – zdravá soutěži- 
vost 
 
Ochrana životního prostředí 
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Sportovní výchova 

,Ruský jazyk 

8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

TV-9-1-04 – žák odmítá drogy a jiné škodliviny 
jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 
TV-9-1-05 – uplatňuje vhodné a bezpečné chová- 
ní i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu, předvídá možná nebezpečí  
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
TV-9-3-03 – dohodne se na spolupráci i jednodu- 
ché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržu- 
je ji 
TV-9-3-07 – zpracuje naměřená data a informace 
o pohybových aktivitách a podílí se na jejich pre- 
zentaci 

Basketbal, pravidla basketbalu, dvojtakt 
dribling, otočná noha, přihrávka 
trčením 
přihrávka o zem, přihrávka obloukem, 
trestné střílení, koš za tři body 
Vybíjená a její různé obměny, 
přihrávky, 
chytání míče, rozvíjení postřechu, orien- 
tace při hře 
Překážková dráha, orientace 
v prostoru, 
zvyšování odvahy, rozvíjení rychlosti a 
obratnosti 
Procvičování všech her podle podmí- 
nek a zájmu žáků 
Pomoc mladším žákům při organizaci 
soutěží, sami si zorganizovat turnaje v 
jednotlivých disciplínách a druzích spo- 
rtů  
Atletický čtyřboj 

výchova ke zdraví 
dějepis 
 
 
 
 
 
matematika 
výtvarná výchova 

 
březen 
 
 
duben 
květen 
 
 
 
 
 
červen 

 
Základy asertivního chování 
(iniciativa ve vztahu k jiným, 
zpracování neúspěchu) 
 
Fair play – zdravá 
soutěživost 
 
Reálné a zobrazené vzory 
(pozitivní vzory versus po- 
chybné idoly) 
Aplikovaná etická výchova 
(osobní odpovědnost, smysl 
života, aplikace mravních zá- 
sad a hodnot, ctnosti, svědo- 
mí a jeho rozvoj 
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5.20.3  Psaní na počítači   

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

      1 1   

      Volitelný volitelný   

 

Název předmětu Psaní na počítači 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu 

Výpočetní technika, dnes prostupuje všemi oblastmi života. Dovednosti 

získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům pracovat s bohatou škálou 

vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech. 

Psaní na počítači všemi deseti prsty a vytváření dokumentů v textovém editoru 

usnadňuje žákům slohové ztvárnění obsahu. Hmatová metoda se na celém světě 

považuje za nejracionálnější způsob obsluhy klávesnice počítače. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Výuka probíhá v počítačových učebnách. Cílem není jen získat kompetence, 

ale také je uplatnit v různých oborech činnosti, učivo je strukturováno tak, aby 

bylo možno je spojit s učivem ostatních předmětů v daném ročníku a využívat 

získané znalosti a dovednosti k tvorbě jednoduchých dokumentů a za 

postupného osvojení si hmatové metody. 

Integrace předmětů ● Psaní na počítači 

Mezipředmětové vztahy ● Informatika 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

 
 
Kompetence k řešení problémů: 
 
 
Kompetence komunikativní:  
 
 
Kompetence sociální a 
personální:  
 

Kompetence občanské:  
 
 
Kompetence pracovní:  
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Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Volitelné předměty na 2. stupni se vyučují od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 3 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 3 hodiny. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

  

 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

644 

 

Psaní na počítači 

,Ruský jazyk 

7. a 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

645 

 

- respektuje pravidla bezpečné práce 
 
 
 
 
 
- s dopomocí je schopen provádět uvedené 
  operace 
- snaha o komplexní nadhled při řešení prob- 
  lémů 
 
 
 
 
- prezentuje informace v textové formě 
- uplatňuje základní estetická a typografická 
  pravidla pro práci s textem 
- orientuje se na klávesnici počítače 
 
 
 
 
- dokáže psát jednoduchá slova všemi deseti 
  prsty 
- zná funkcionalitu všech kláves 
- dokáže nastavit vzhled stránky v textovém 
  Editoru 

- poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
  pří práci s výpočetní technikou 
- bezpečnost práce v učebně 
 
 
 
- stručné opakování základního učiva o tex- 
  tovém editoru MS WORD z 6. a 7. ročníku 
- posílení samostatnosti a systematičnosti 
- klávesnice počítače 
 
 
 
 
- nácvik písmen a znamének I 
- střední řada (j,k,d,f,ů,a,g,h) 
- horní řada (t,z,r,u,e,i,q,w,o,p) 
- jednoduchá slova 
- mezery mezi odstavci, pevné mezery 
- řádkování, nastavení okrajů dokumentu 
 
 
- nácvik písmen a znamének II 
- spodní řada (v,m,b,n,c,x,y,čárka, tečka, spo- 
  jovník) 
- jednoduchá slova 
- tabulky v textovém editoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
český jazyk 
výtvarná výchova 

září   1 
 
 
 
 
 
září 2 
 
 
 
 
 
 
 
říjen –  
listopad 6 
 
 
 
 
 
 
listopad – 
prosinec 4 
 

seberegulace 
řešení problémů 
etická výchova 
občanské kompetence 
mezilidské vztahy 
 
kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
představivost, důslednost 
pečlivost, kauzalita 
 
kreativita 
poznávání 
seberegulace 
řešení problémů 
estetická výchova 
pravidla pravopisu 
pracovní kompetence 
 
poznávání 
řešení problémů 
seberegulace 
estetická výchova 
pracovní kompetence 
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Psaní na počítači 

,Ruský jazyk 

7. a 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

- vytvoří tabulku a zadá do ní data 
- přepisuje nebo vytváří texty obsahující vel- 
  ká písmena 
 
 
 
 
- žák je schopen přepsat text, který obsahuje 
  i číslice a značky 
- dokáže psát text obsahující římské číslice 
- umí používat a nastavovat tabulátor v MS 
  Word 
 
 
 
- žák je schopen nastylizovat a vytvořit v tex- 
  tovém editoru jednoduchý obchodní dopis 
  dle zadání 

- nácvik písmen a znamének III 
- nácvik psaní velkých písmen 
- souhrnná cvičení obsahující velká písmena 
- formátování textů pomocí stylů 
- odrážky, číslované seznamy 
 
 
- číslice a značky 
- nácvik na numerické klávesnici 
- na alfanumerické klávesnici 
- psaní značek, které nejsou obsaženy v klá- 
  vesnici 
- nácvik psaní římských číslic 
- tabulátor ve Wordu 
 
- zvyšování rychlosti a přesnosti psaní 
- výpočet rychlosti a přesnosti psaní 
- základní dokumenty technické administra- 
  tivy (poptávka, objednávka, reklamace, ži- 
  votopis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prosinec – 
únor 8 
 
 
 
 
 
únor – 
duben 8 
 
 
 
 
 
 
duben – 
červen 6 

kreativita 
poznávání 
řešení problémů 
pracovní kompetence 
logické myšlení 
strukturované myšlení 
 
kreativita 
poznávání 
estetická výchova 
hodnoty, postoje 
kulturní diference 
etická výchova 
komunikace 
 
kreativita 
řešení problémů 
seberegulace 
pracovní kompetence 
strukturované myšlení 
představivost 
důslednost, pečlivost 
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5.20.4  Finanční gramotnost 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

      1 1   

      volitelný volitelný   

 

Název předmětu Finanční gramotnost 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu 

Předmět FINANČNÍ GRAMOTNOST je vyučován v sedmém a osmém 

ročníku s časovou dotací jedna hodina týdně. Vzdělávací obor Finanční 

gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana 

nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné 

společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních služeb a produktů. 

Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen 

zodpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet včetně správy finančních aktiv 

a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Finanční 

gramotnost se prolíná v mnoha oblastech s Výchovou k občanství a úzce 

spolupracuje s předmětem Matematika 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Formy realizace:  

∙ skupinová i individuální práce  

∙ projektové vyučování 

Integrace předmětů ● Finanční gramotnost 

Mezipředmětové vztahy ● Matematika, výchova k občanství 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním jazyka finanční 
gramotnosti včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů 
při řešení úloh, rozvíjí abstraktní, kombinatorické a logické 
myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 
 
 
Kompetence k řešení problémů: 

Učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při 

řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a 

přesnosti. Učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, 
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odhadování výsledků, volbě správného postupu, 

vyhodnocování správností výsledků  

 
Kompetence komunikativní:  

Učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním jazyka finanční 
matematiky včetně symboliky a výstižnému, souvislému a 
kultivovanému projevu. 
 

 

 
 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Volitelné předměty na 2. stupni se vyučují od 7. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 2. stupeň 3 hodiny. 

Využití disponibilních hodin: Hodinová dotace je na 2. stupni 
posílena z disponibilní časové dotace o 3 hodiny. 
 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Finanční gramotnost 7. a 8. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 
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- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
  uvede jejich příklady, učí se zhodnotit svou fi- 
  nanční situaci, dodržovat zásady 
hospodárnosti 
- s pomocí sestaví jednoduchý rozpočet své do- 
  mácnosti, zhodnotí příjmy a výdaje (jejich nut- 
  nost, pravidelnost) 
- popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s 
  penězi a se svým i svěřeným majetkem 
- porovná svá přání a potřeby se svými finanční- 
  mi možnostmi 
- uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti 
- vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a jedorázový- 
  mi příjmy a výdaji 
- rozliší zbytné a nezbytné výdaje v konkrétní 
  situaci na příkladech vysvětlí rozdíl mezi vyrov- 
  naným, schodkovým a přebytkovým rozpoč- 
  tem 
- navrhe, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší 
  než výdaje a v opačné situaci 
- vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reál- 
  nou hodnotu peněz 
 
- utřídí a porovná služby, které banky nabízejí 
  občanům a vysvětlí, jakou funkci tím plní 
- na příkladech vysvětlí výhody a nevýhody ho- 
  tovostního a bezhotovostního placení 
- vysvětlí, co je to úrok (placený i přijatý) 
- uvede nejčastější formy pojištění, posoudí je- 
  jich využití a potřebu  

Peníze a majetek 
- hotovostní a bezhotovnostní peníze 
- funkce peněz – majetek 
- druhy majetku – rozpočet domácnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodaření domácnosti: 
- pojištění – banky a jejich fungování 
- Česká národní banka 
- úroky 
- hotovostní a bezhotovostní placení 
- bebetní a kreditní karty 
- služby 
 

 
 
 
 

 

 

Finanční gramotnost 7. a 8. ročník 
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dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy průřezová témata 

- na příkladech objasní rizika půjčování peněz 
- vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet 
- na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka 
  ovlivňuje cenu 
- na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet ná- 
  kladů, zisku a DPH 
- popíše postup při reklamaci výrobku nebo slu- 
  žby na příkladu objasní, jak se bránit v případě 
  porušení práv spotřebitele  
 
- na příkladech objasní možnosti úspor, investic 
  či spotřeby při nakládání s volnými finančními 
  prostředky 
- uvede možnosti půjčení chybějících finančních 
  prostředků 
- porovná nabídku finančních produktů pro půj- 
  čení chybějících finančních prostředků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanční produkty 
- spoření 
- úvěry a půjčky 
- cenné papíry 

 
 
 
 

 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

  

 

 

5.20.5  Seminář z českého jazyka 

 

Název předmětu Seminář z českého jazyka 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 

rozumět jim, vhodně a kultivovaně se vyjadřovat i prosazovat výsledky svého 

poznávání. 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Seminář z českého jazyka v 9. ročníku navazuje a rozvíjí především jazykovou 

výchovu. Žáci učí rozlišovat zvukovou a grafickou podobu jazyka, pracovat se 

slovní zásobou, poznávat stavbu slov, slovní druhy a tvary slov, rozlišovat větu 

jednoduchou a souvětí, seznamují se základy lexikálního, morfologického a 

syntaktického pravopisu.  Český jazyk se tak stává nástrojem získávání většiny 

informací i předmětem poznávání. 

Důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Největší prostor je mu 

věnován právě v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (zejména v oboru Český 

jazyk a literatura). Čtenářská gramotnost je nezbytným předpokladem 

kvalitního učení, úzce souvisí se všemi vzdělávacími oblastmi a propojuje 

obsah jednotlivých předmětů. 

 

Integrace předmětů ● Seminář z českého jazyka 

Mezipředmětové vztahy ● Hudební výchova 

● Výtvarná výchova 

● Anglický jazyk 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení: Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu 
učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, samostatně pozoruje a 
experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.  
 
Kompetence k řešení problémů: Žák vyhledá informace vhodné k 
řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 
schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a 
výsledky svých činů zhodnotí.  
 
Kompetence komunikativní: Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a 
názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v 
písemném i ústním projevu, rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
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společenského dění, využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.  
 
Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve 
skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 
týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření 
příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.  
 
Kompetence občanské: Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si 
jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, 
odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 
proti fyzickému i psychickému násilí, respektuje, chrání a ocení naše 
tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit.  
 
Kompetence pracovní: Žák používá bezpečně a účinně materiály, 
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 
závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, 
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.  

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Český jazyk a literatura se vyučuje od 1. ročníku do 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 9. ročník – 1 vyučovací hodina týdně 

 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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Seminář z českého jazyka 

 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

ČJL-9-2-01 – spisovně vyslovuje česká a  
běžně užívaná cizí slova 
ČJL-9-2-07 – v písemném projevu zvládá 
základní pravidla a českého pravopisu 
- umí pravopisně správně napsat slova 
pod- 
  le způsobu jejich vzniku 
- v písemném projevu dokáže vhodně dopl- 
  nit interpunkční znaménka v běžných vět- 
  ných konstrukcích 
ČJL-9-2-03 – pracuje s Pravidly českého  
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a 
s dalšími slovníky a příručkami 
ČJL-9-2-04 – správně třídí slovní druhy, tvo- 
ří spisovné tvary slov a vědomě jich použí- 
vá ve vhodné komunikační situaci 
- využívá počítačových programů k rozšíře- 
  ní svých jazykových dovedností 
 
ČJL-9-2-05 – dorozumívá se kultivovaně, 
výstižně a správně vzhledem k dané komu- 
nikační situaci 

Opakování učiva 8. ročníku (druhy vedlejších 
vět, poměry mezi větami hlavními, pravopis- 
vyjmenovaná slova, koncovky jmen a sloves, 
slovní druhy) 
Tvoření slov a pravopis, skladba 
Přepis chybného textu 
Skladba, interpunkce 
Mluvnické kategorie sloves 
Pravopis mě/mně, ě/je 
 
Věta jednoduchá a souvětí 
Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekviva- 
lent 
Psaní velkých písmen 
Komplexní jazykový rozbor 
Mluvnické kategorie jmen a sloves 
Pravopis (přídavná jména, zájména, číslovky) 
 
Vsuvka, přístavek, samostatný větný člen 
Přechodníky 
Komplexní jazykový rozbor 
 
Hry s jazykem (jazykolamy) 

dějepis, zeměpis 
hudební výchova 
dějepis, cizí jazyky 
výchova ke zdraví 
informační technolo- 
gie 

září 
 
 
říjen 
 
 
listopad –  
prosinec 
 
 
leden – únor 
 
 
 
březen –  
dubem 
 
 
 
květen 
 
 
 
červen 

Multikulturní výchova 
- mezilidské vztahy 
- kulturní diference 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- kooperace 
- komunikace 
- řešení problémů 
 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost 
 
 
Envirometnální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
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5.20.6  Seminář z matematiky 

 

Počet vyučovacích hodin za týden 

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

        1  

        voliteln

ý 

 

 

Název předmětu Seminář z matematiky 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu 

Výuku zakládáme především na aktivních činnostech, které jsou typické pro 

práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. 

Žáky postupně vedeme k osvojení pojmů, algoritmů, terminologií, symboliky 

a způsobům jejich užití. Nedílnou součástí jsou také nestandardní aplikační 

úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na 

znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit 

logické myšlení.  

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace realizujeme v předmětu 

Matematika, který vyučujeme na prvním i druhém stupni. Vzdělávací obsah 

rozdělujeme na 4 tematické okruhy: Čísla a početní operace (Číslo a 

proměnná), Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Matematiku vyučujeme na 1. stupni 

v kmenových třídách. Na 2. stupni jsou žáci rozděleni do méně početných 

skupin podle matematických znalostí a dovedností. Volitelným předmětem v 9. 

ročníku je Seminář z matematiky. 

Integrace předmětů ● Matematika a její aplikace 

Mezipředmětové vztahy ● Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací 

strategie: společné postupy 

uplatňované na úrovni 

předmětu, jimiž učitelé cíleně 

utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

 

Kompetence k učení:  

Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 

společenské a kulturní jev.  

Kompetence k řešení problémů:  

Žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy. Ověřuje prakticky 

správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů.  

Kompetence komunikativní:  

Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje 

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.  
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 Kompetence sociální a personální:  

Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.  

Kompetence občanské:  

Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, 

je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.  

Kompetence pracovní:  

Žák se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko 

podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.  

 

Poznámky k předmětu v rámci 

učebního plánu 

Seminář z matematiky se vyučuje v 9. ročníku. 

Týdenní hodinová dotace: 9. ročník – 1 hodině týdně (volitelná) 

 

Způsob hodnocení žáků Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace, která vychází 

z klasifikačního řádu školy. 
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 Seminář z matematiky 

 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 
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M-9-1-01 – zvládá početní operace s racionálními 
čísly 
- společný násobek, dělitel, prvočíslo, číslo slože- 
  né, soudělná a nesoudělná čísla 
M-9-1-04 – základ. část základu, počet procent 
M-9-2-04 – rovnice, koeficient, graf 
 
M-9-1-01,02 – F tabulky, kalkulačka, odhad druhé 
mocniny a odmocniny 
 
M-9-3-01 – výpočet délek stran pravoúhlého 
trojúhelníku, využití v praxi 
 
M-9-1-01 – zvládá početní operace s mocninami 
M-9-1-07 – používá při násobení a rozkladech 
výrazů vzorce (a + b)2, (a - b)2, a2 - b2, početní  
operace s lomenými výrazy 
 
M-9-1-08 – řeší rovnice s neznámou ve jmenova- 
teli, soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 
- zapíše a vyřeší slovní úlohu pomocí rovnice 
 
M-9-3-04,10 – vypočítá obvod a obsah rovinných 
obrazců 
M-9-2-05 – řeší příklady z praxe 

- racionální čísla 
- dělitelnost 
 
 
- procenta, poměr, promile 
- přímá a nepřímá úměrnost 
 
- druhá mocnina a odmocnina 
 
 
- Pythagorova věta 
 
 
- mocniny s přirozeným mocnitelem 
 
- mnohočleny – sčítání, odčítání, náso- 
  bení; rozklady mnohočlenů na součin 
  vytýkáním a pomocí vzorců, lomené 
  výrazy 
- rovnice, soustavy lin. rovnic se 2 nez- 
  námými, slovní úlohy 
 
 
 
- obvody a obsahy obrazců – trojúhel- 
  ník, čtyřúhelník 
 

 
 
 
 
 
 
 
výtvaná výchova 
pracovní činnosti 
fyzika, technické kre- 
slení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fyzika 
 
 
 
 
výtvarná výchova 

září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad  
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
 
leden 
  
 

Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
- řešení problémů 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- řešení problémů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání, řešení problémů 
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Seminář z matematiky 

 

9. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah mezipředmětové vztahy termín plnění průřezová témata 

M-9-3-11,10,13 – zobrazení sítě daného tělesa, 
výpočet objemu a povrchu, řešení příkladů z pra- 
xe 
M-9-3-01 – provádí rozbor, postup, konstrukce, 
určí počet řešení a ověří správnost provedené 
konstrukce 
M-9-3-07 – využití vět o shodnosti a podobnosti 
trojúhelníků, konstrukční řešení změny úsečky v  
daném poměry, využití podobnosti při konstruk- 
cích 
 
M-9-2-04 – sestrojí graf funkce, určí rovnice, koe- 
ficient dané funkce 
 
- upevnění učiva, příprava na studiu na SŠ 

- objem a povrch těles (hranol, válec, 
  jehlan, kužel, koule) 
 
- konstrukční úlohy, množiny bodů da- 
  né vlastnosti, konstrukce 
trojúhelníků 
  a čtyřúhelníků 
- shodnost, podobnost 
 
 
 
 
- lineární a kvadratická funkce 
 
 
- shrnutí učiva – SCIO testy, písemné 
  práce z různých typů přijímacích  
  zkoušek na střední školy 

pracovní činnosti 
výtvarná výchova 
 
technické kreslení 

únor 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
květen –  
červen 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- poznávání 
- řešení problémů 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
6.1 Způsoby hodnocení 

 

Hodnocení klasifikačním stupněm 

Žáci od druhého ročníku jsou hodnoceni klasifikačním stupněm ve všech vyučovacích 
předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku v rámci průběžné klasifikace a 
na konci klasifikačního období (pololetí a konec školního roku) pokud není žák z výuky 
předmětu uvolněn.  

 

Slovní hodnocení 

Žáci prvních tříd jsou hodnoceni slovně. 

Slovního hodnocení může být rovněž užito na základě žádosti rodičů a rozhodnutí ředitele 
školy v rámci průběžné klasifikace na pololetním a závěrečném vysvědčení v případě 
doporučení PPP nebo SPC (součást IVP) 

Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí slovně, a to na žádost školy, kam žák přestupuje, nebo zákonného zástupce žáka.  

 

Kombinace klasifikace a slovního hodnocení 

Na základě rozhodnutí ředitele školy lze použít kombinovaný způsob hodnocení. Kombinace 
klasifikace a slovního hodnocení může být využito jak v rámci průběžné klasifikace, tak na 
pololetním a závěrečném vysvědčení v těchto případech:  

● Pokud je slovní hodnocení doporučení PPP, SPC – je součástí IVP. 
● U žáků – cizinců. 

 

6.2 Kritéria hodnocení 

 

6.2.1 Hodnocení prospěchu v předmětech s převahou teoretického zaměření 

Do této skupiny patří jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
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d) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

e) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

f) kvalita výsledků činností, 

g) osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Stupeň hodnocení 1 (výborný) 

-žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně 

se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný 

a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň hodnocení 2 (chvalitebný) 

-žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 

a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň hodnocení 3 (dobrý) 

-žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň hodnocení 4 (dostatečný) 
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-žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení 

jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň hodnocení 5 (nedostatečný) 

-žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretic-

kých a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost 

v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a 

grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s 

pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat 

 

 

Hodnocení prospěchu v předmětech s převahou praktického zaměření 

Do této skupiny patří pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky. 

 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

e) kvalita výsledků činností, 

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí. 

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 

Stupeň hodnocení 1 (výborný) 
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-žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň hodnocení 2 (chvalitebný) 

-žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání 
surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, 
nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci 
překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň hodnocení 3 (dobrý) 

-žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s 

menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje 

méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 

přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele. 

 

Stupeň hodnocení 4 (dostatečný) 

-žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci  

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě 

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 

pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a 

energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
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Stupeň hodnocení 5 (nedostatečný) 

-žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Ne-

dokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. 

 

 

6.2.2 Hodnocení prospěchu v předmětech s převahou výchovného zaměření 

Do této skupiny patří výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.  

a)stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

d) kvalita projevu, 

e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Stupeň hodnocení 1 (výborný) 

-žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem 

o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí 

svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň hodnocení 2 (chvalitebný) 

-žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 

esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje 

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o 
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estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou 

zdatnost. 

 

Stupeň hodnocení 3 (dobrý) 

-žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň hodnocení 4 (dostatečný) 

-žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň hodnocení 5 (nedostatečný) 

-žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

 



Školní vzdělávací program - Škola Pohody                                                                                              

 

670 

 

7 Přílohy 

 

7.1 Příloha - IVP - minimální výstupy - Eliška Trávníčková, 3.C 
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Český jazyk a literatura 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 Komunikační a slohová výchova 
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti  
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou 
výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání  
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním                                                                                            ČJL-
3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr 
výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary 
písmen                                                                                   ČJL-
3-1-09p spojuje písmena a slabiky  
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a 
jejich úplnost  
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty 
 

čtení – praktické čtení  
mluvený projev – základy techniky 
mluveného projevu  
naslouchání – praktické 
naslouchání  

 

písemný projev – základní 
hygienické návyky  

 

výtvarná výchova 

pracovní činnosti  

tělesná výchova 

prvouka  

matematika 

dramatická výchova 

etická výchova 
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Český jazyk a literatura 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 

mezipředmětové 

vztahy 

termín plnění 

průřezová témata 

Jazyková výchova 

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  
ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a 
souhlásky  
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  
ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních 
jménech 

Literární výchova 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a 
dětské básně  
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  

zvuková stránka jazyka – sluchové 
rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, 
modulace souvislé řeči  

 
slovní zásoba a tvoření slov – slova a 
pojmy 
 

poslech literárních textů  
zážitkové čtení a naslouchání  
 
 

výtvarná výchova 

pracovní činnosti  

tělesná výchova 

prvouka  

matematika 

dramatická 

výchova 

etická výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

- seberegulace 

- sebepoznání 

- psychohygiena 

- kreativita 

- poznávání 

 

 Etická výchova 

- pozitivní hodnocení  

  sebe a druhých 

- základy asertivního  
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Anglický jazyk 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 CJ-3-1-01p Je seznámena se zvukovou podobou cizího jazyka zvuková a grafická podoba 
jazyka 

český jazyk 
výtvarná výchova 
  

- Evropa a svět nás zajímá 
 

Matematika a její aplikace 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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Číslo a početní operace 

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 20  
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, 
numerace do 100  
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je 
zapsat  
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20  
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání 
v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20  

Závislosti, vztahy a práce s daty 

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s 
využitím pomůcek  
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 
posloupnosti čísel v oboru do 20  
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, 
pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými 
mincemi  

 
 
 
 
 

přirozená čísla 
vlastnosti početních operací s čísly 
 
 

 Osobnostní rozvoj 
- poznávání 
- sebepoznávání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
- kreativita 
Sociální rozvoj 
- komunikace 
- kooperace a kompetice 
 
Morální rozvoj 
- řešení problémů 
 
Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a 
škola 
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Matematika a její aplikace 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 Geometrie v rovině a v prostoru 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a 
umí je graficky znázornit  
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se 
označují  

M-3-3-02p používá pravítko  
 

základní útvary v rovině a prostoru prvouka 
 
český jazyk 
 
dramatická výchova 
 
Tv – výchova ke zdraví 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 

Enviromentální výchova 

 - ekosystémy 

- lidské aktivity, problémy 

životního prostředí 

- vztah člověka a prostředí 

Mediální výchova 

- stavba mediálních sdělení 
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Člověk a jeho svět 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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 Místo, kde žijeme 

ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště 
a školy  
 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy  
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského 
chování  
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně  
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, 
jejich přednostem i nedostatkům  

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 
činnosti  
 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti  

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  

domov 
škola  
okolí školy 
 
 
 
 
 
rodina 
soužití lidí 
chování lidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orientace v čase 
 
 
 
 
 

 
český jazyk 
 
matematika 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 
 

 

 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
Výchova demokratického 
občana 
- principy demokracie 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace, poznávání 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- hodnoty a postoje 
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Člověk a jeho svět 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 
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 Rozmanitost přírody 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé 
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích  
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 
zvířat  
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a 
pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu  
 

Člověk a jeho zdraví 
  
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá 
sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá 
ošetření drobných poranění  

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 
chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných  
ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu  
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými 
jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; 
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech  

živá a neživá příroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdravý životní styl 
denní režim 
lidské tělo 
 

 
český jazyk 
 
matematika 
 
tělesná výchova 
 
výtvarná výchova 
 
pracovní činnosti 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 
 

 

 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
Výchova demokratického 
občana 
- principy demokracie 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace, poznávání 
 
Enviromentální výchova 
- vztah člověka a prostředí 
- ekosystémy 
- základní podmínky života 
- hodnoty a postoje 
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Hudební výchova 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty  

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje 
při rytmizaci říkadel i při zpěvu  
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny  
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku  

- pozorně vnímá jednoduché skladby  
 

zpěv jednoduchých písní 
taktování 
rytmizace 

český jazyk 
prvouka 
  
 

Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
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Výtvarná výchova 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro 
vlastní tvorbu  

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, 
barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 
ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 
učitele)  

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky 
a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své 
činnosti sdělit svým spolužákům  

základní výtvarné techniky  
český jazyk 
 
matematika 
 
tělesná výchova 
 
pracovní činnosti 
 
dramatická výchova 
 
etická výchova 
 
 
 

 

 
Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
 
Výchova demokratického 
občana 
- principy demokracie 
 
Osobnostní a soc. výchova 
- komunikace, poznávání 
 
Enviromentální výchova 
- hodnoty a postoje 
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Tělesná výchova 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou 
činnost  
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické 
návyky při pohybových aktivitách  
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti - projevuje kladný postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám - zvládá základní způsoby lokomoce a 
prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů 

základy 
sportovních her 
význam pohybu 
pro zdraví 

český jazyk 
prvouka 
  
 

Osobnostní a soc. výchova 
- sebepoznání 
- seberegulace 
- psychohygiena 
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Člověk a svět práce 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s 
jednoduchými materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Konstrukční činnosti 
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi. 
 
Pěstitelské práce 
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních 
obdobích a popíše jeho výsledky, pečuje o nenáročné rostliny. 

 
Příprava pokrmů 
ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování, chová se 
vhodně při stolování. 

jednoduché pracovní postupy 
vlastnosti materiálů 
bezpečnost práce 

 
výtvarná výchova 
 
matematika 
 
dramatická výchova 
 
 
český jazyk 
 
prvouka 

Výchova demokratického 
občana 
- občanská společnost a 
škola 
- občan, společnost a stát 
 
Enviromentální výchova 
- základní podmínky života 
- vztah člověka a prostředí 
 
Osobnostní rozvoj 
- kreativita 
- komunikace 
 
- mezilidské vztahy 
- kooperace a kompetence 
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Dramatická výchova 

 

1.- 3. ročník 

dílčí výstupy učivo - obsah 
mezipředmětové vztahy 

termín plnění 
průřezová témata 

 Umí se vyjadřovat v jednoduchých větách. Přečte báseň, 
pohádku. Spolupracuje s kolektivem. Vypráví jednoduchý 
příběh. Zahraje jednoduchou roli s pomocí textu nebo 
nápovědy. 

herní dovednosti 
sociálně-komunikační dovednosti 

český jazyk 
výtvarná výchova 

 

 
 

 

 

 


