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2. Charakteristika školy a ŠVP 
 

2. 1. Charakteristika školy 

Velikost a vybavení školy 

 
     Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15 je úplná škola s devíti postupovými ročníky. Je to škola pavilónového typu situována v klidné části města 
poblíž parku s celkovou kapacitou 620 žáků. K dispozici je 31 učeben, 6 z nich tvoří odborné učebny: chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební 
výchovy a počítačová učebna. Dále jsou k dispozici dílna, cvičná jídelna, školní kuchyňka, multimediální učebna a tři herny pro školní družinu. Tělesná výchova 
má k dispozici dvě tělocvičny a gymnastický sál. Součástí areálu je hřiště, atletická dráha, sektor pro skok daleký a vrh koulí. Pěstitelství využívá velký školní 
pozemek s dřevěnou kůlnou na nářadí. Pro rekreaci o velkých přestávkách slouží zatravněné prostory mezi pavilony a školní hřiště. Ve školní knihovně jsou 
soustředěny všechny knihy, časopisy a odborná literatura, do které mají přístup žáci i pedagogický sbor. Škola je zapojena do projektů MŠMT na dotované školní 
mléko a školní ovoce a zeleninu. V současné době probíhá výměna zastaralého školního nábytku, který je postupně nahrazován novým. Ve spolupráci se 
zřizovatelem se pracuje na rekonstrukci celkovém zateplení a výměně oken všech pavilonů školy. 
 

Charakteristika pedagogického sboru 

 
     V součastné době na škole pracuje ustálený počet pedagogických pracovníků. Postupným odchodem učitelů do starobního důchodu,  
a příchodem nových, se udržuje i věkový průměr pedagogického sboru. Většina členů pedagogického sboru splňuje podmínky pedagogické kvalifikace, část si 
doplňuje potřebné vzdělání. Součástí filozofie naší školy je vysoká míra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), a to jak v rovině vzdělávání 
jednotlivců, tak vzdělávání sboru jako celku. Zvláštní pozornost věnujeme práci učitelských týmů, které se zaměřují na systematický  
a dlouhodobý rozvoj jednotlivých vzdělávacích cílů školy. Jsou to tým pro rozvoj čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT gramotnosti, dále tým pro 
rozvoj cizích jazyků, sportovní tým a preventivní (poradenský) tým. O další oblasti školního života pečují koordinátoři – koordinátor environmentální výchovy a 
koordinátor školního parlamentu. Členy pedagogického sboru jsou učitelé (průměrný počet je 50 učitelů), vychovatelé (průměrný počet je 5 osob) a asistenti 
pedagoga (průměrný počet je 13 asistentů). Přibližně 30% učitelského sboru tvoří dlouhodobě muži. Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do tvorby ŠVP. 
 
       Odborný pedagogicko – psychologický servis zajišťují školní speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence a další 
odborníci.  
  

Projekty školy 

 
     Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníku i celé školy. Zařazované formy projektů jsou ročníkové a celoškolní, které se realizují krátkodobě nebo 
během celého školního roku. Motivují žáky, zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a podporují spolupráci učitelů a žáků. Na škole se především realizují projekty 
zaměřené na volný čas dětí – zejména na rekreační a sportovní aktivity žáků. 
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Spolupráce s rodiči 

 
     Na škole je ustavena školská rada již od roku 1997, která se podílí na správě školy a především seznamuje vedení školy s náměty  
a připomínkami rodičů. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informování průběžně mimo jiné na třídních schůzkách nebo individuálně na konzultacích 
s jednotlivými vyučujícími, které si předem domluví. Snahou školy je zajistit velmi dobrou spolupráci rodiny a školy, která hlavně spočívá na dobré spolupráci 
třídního učitele s rodiči, vytváření ovzduší důvěry a vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. 
Při škole vzniklo v roce 2009 sdružení Boženka o. s., které bylo transformováno na spolek Boženka z.s.Ten si klade za cíl podporovat aktivitu žáků finančně i 
materiálně. 
Veškeré potřebné informace o škole nebo o spolku Boženka se rodiče mohou dočíst na webových stránkách školy. 
 

Spolupráce s ostatními subjekty 

 
     Nejvíce je škola vázána na svého zřizovatele, kterým je město Zábřeh. Na pravidelných schůzkách s vedoucím odboru školství, kultury  
a tělovýchovy města Zábřeh je ředitel pravidelně informován o novinkách, které se týkají školy a školství. Má možnost také sám vznášet požadavky i dotazy 
směrem ke zřizovateli. 
Škola prostřednictvím svých webovými stránek, informuje veřejnost o činnosti školy a to vždy velmi pružně a bezprostředně. 
 

Mezinárodní spolupráce 

 
     Škola není zapojena do žádného mezinárodního projektu a s žádnou zahraniční či tuzemskou školou nespolupracuje. 
 

Charakteristika žáků 

 
     Školu navštěvují žáci především ze spádových obvodů určených zřizovatelem, ale velký počet tvoří také žáci dojíždějící s okolních obcí. Žáci  
se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu, který byl na škole ustanoven v roce 2006. Dávají podněty a připomínky k životu  
a organizaci školy a sami organizují vlastní projekty.  
 
     Výsledky přijímacího řízení za několik posledních roků ukazují, že přes 80% žáků odchází na střední školy, kde studium je ukončeno maturitou, což je nutno 
brát v úvahu při stanovení učebních plánů. Rovněž je třeba respektovat skutečnost, že relativně dost velká část žáků trpí vývojovými poruchami učení, nejčastěji 
je to dyslexie. Pro tyto žáky jsou zpracovány individuální vzdělávací plány a předmětem speciálněpedagogické péče ve formě reedukací se snažíme žáky 
podpořit a rozvíjet jejich oslabené funkce. Na škole se vzdělává cca 15 % žáků především se specifickými poruchami učení. 
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2. 2. Charakteristika ŠVP 

     Ve školním vzdělávacím programu klademe důraz na to, abychom učili žáka takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné  
v životě. Místo množství encyklopedických poznatků upřednostňujeme činnostní učení se zaměřením na praxi, praktické ukázky a příklady  
z každodenního života. 
 
     Škola se profiluje v oblasti výpočetní a komunikační techniky, preferujeme sportovní výchovu a snažíme se vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Na 
druhém stupni si žáci mohou vybírat své zaměření volitelným předmětem (informatika, tělesná výchova, další cizí jazyk a pracovní činnosti). Ve vzdělávacím 
programu nabízíme pestrou nabídku školních i mimoškolních aktivit směřujících k získávání potřebných sociálních, rozumových, emočních a pohybových 
dovedností. Rozvíjíme příznivé klima školy tím, že podporujeme prosazování pozitivních mezilidských vztahů mezi dětmi a dospělými a uvnitř obou skupin 
navzájem. 
 

2. 2. 1. Výchovné a vzdělávací strategie 

     Jedná se o postupy, které jsou společné všem učitelům při výchovně vzdělávacím procesu. Tyto strategie učitelé užívají k rozvíjení klíčových kompetencí 
žáků. V charakteristikách jednotlivých vyučovacích předmětů jsou pak uvedeny konkrétní metody a postupy. Výchovné a vzdělávací strategie jsou činností 
učitele.  

Strategie učení a motivace pro celoživotní vzdělávání: 

 umět vybírat a využívat vhodné metody pro aktivní a efektivní učení, 
 dostatek informačních zdrojů (Internet, knihovna, exkurze), 
 umět samostatně organizovat svoji činnost, vyhledávat a třídit informace. 

Tvořivé myšlení a logické uvažování, schopnost řešit problémy: 

 nové poznatky nepředkládat žákům hotově, 
 volit vhodné způsoby řešení, 
 přechod od frontálního způsobu vyučování, 
 výsledky porovnávat a vyvozovat závěry, 
 uplatňovat mezipředmětové vztahy. 

Všestranná, otevřená a účinná komunikace: 

 být schopen spolupráce v týmu, 
 uvědomit si odpovědnost za výsledky společné práce, 
 umět navazovat a udržovat kontakty. 

Kooperace a schopnost spolupráce: 

 být schopen spolupráce v týmu, 
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 uvědomit si odpovědnost za výsledky společné práce, 
 umět navazovat a udržovat kontakty. 

Uplatňování svých práv a plnění povinností: 

 samostatně se rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí, 
 učit se argumentovat, 
 pracovat se školním řádem, 
 účast zástupců tříd ve školním parlamentu, 
 znát svá práva a povinnosti. 

Rozvíjet vnímavost a vztahy k lidem, kultuře a přírodě: 

 vést žáky k ohleduplnému vztahu k ostatním lidem a přírodě, 
 rozvíjet schopnosti k ochraně životního prostředí, kulturních a společenských hodnot. 

Umět chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně odpovědný: 

 u žáků rozvíjet schopnost ochrany vlastního zdraví, 
 umět poskytnout první pomoc, 
 zajistit dostatečnou nabídku pohybových aktivit, 
 plnit stanovený MPP. 

Pro rozvoj kompetence k učení učitel: 

 vybírá a používá vhodné učební pomůcky pro výuku (učebnice, pracovní listy, encyklopedie, slovníky, literaturu, audiovizuální techniku, názorné plakáty, 
modely apod.), 

 zařazuje dle možností do výuky práci s PC technikou a moderními technologiemi, 
 umožňuje žákům práci s různými materiály a informačními zdroji, 
 ve výuce uplatňuje zásady kritického myšlení a porozumění textu, 
 cíleně podporuje rozvoj čtenářské, matematické a ICT gramotnosti žáků, 
 vede žáky k plánování vlastního učení (práce s týdenními plány a žákovskými diáři), 
 propojuje témata s reálným životem žáků a jejich zkušenostmi. 

Pro rozvoj kompetence k řešení problémů učitel: 

 předkládá žákům problémové úlohy s možností více řešení,  
 vytváří modelové situace a vede žáka k uplatnění jeho zkušeností, 
 zprostředkovává žákům dostatek podnětů pro pozorování, analýzu, syntézu, srovnávání a experiment. 

Pro rozvoj kompetence komunikativní učitel: 

 vede žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, 
 klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci žáka se spolužákem i dospělým, 
 vede žáky k prezentaci jejich práce (zařazuje referáty, projekty), 
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 dbá při diskuzích na dodržování pravidel komunikace – aktivního naslouchání, 
 žáky vede k pravidelnému sebehodnocení. 

Pro rozvoj kompetence sociální a personální učitel: 

 zařazuje práci ve skupině, vede žáky k dodržování skupinových rolí, 
 uplatňuje individuální přístup ke všem žákům, 
 podporuje pracovní atmosféru ve výuce, 
 vede žáky ke zdravému sebevědomí, podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj.  

Pro rozvoj kompetence občanské učitel: 

 podporuje u žáků respektování sociálních, kulturních, náboženských a jiných odlišností, 
 vede žáky k pochopení ekologických souvislostí, 
 zapojuje žáky do problémů školního života a spolurozhodování o životě třídy a chodu školy, 
 motivuje žáka k pomoci druhému, 
 vede žáky ke zdravému životnímu stylu. 

Pro rozvoj kompetence pracovní učitel 

 rozvíjí u žáka smysl pro povinnost, pravidelně kontroluje jeho práci, 
 vede žáka k odpovědnosti za výsledek jeho i společné práce, 
 vyžaduje bezpečné chování žáků při práci. 

 

2. 2. 2. Zabezpečení výuky žáků se SVP a žáků s OMJ 

 Pro potřeby našeho ŠVP jsme rozdělili žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do dvou skupin:  
 

1. žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo k užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí 
podpůrných opatření, 

2. žáci nadaní. 
 
První i druhé skupině žáků jsou podpůrná opatření poskytována ve formě nezbytných úprav ve vzdělávání a školských službách odpovídajících zdravotnímu 
stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Pedagogové přizpůsobují vzdělávací strategie  
na základě přiznaných podpůrných opatření (poradenská pomoc školy nebo školského poradenského zařízení). 
 
Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje naše škola s příslušným školským poradenským zařízením. V případě doporučení 
školského poradenského zařízení je vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP). IVP je průběžně upravován a doplňován  
dle potřeb žáka. Zpracování IVP odpovídá učebnímu plánu tříd naší základní školy a vychází ze ŠVP.  
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola zabezpečuje: 
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 spolupráci mezi třídním učitelem a vyučujícími, 
 respektuje individualitu žáka, 
 zohledňuje druh, stupeň a míru speciálních vzdělávacích potřeb, 
 uplatňuje odpovídající metody a formy práce, 
 odpovídající učební materiály, 
 komunikaci mezi školou, zákonnými zástupci a odbornými pracovníky.  

 
Při vzdělávání žáků nadaných škola vyhledává a rozvíjí jejich talent. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle schopností 
jednotlivých žáků.  
Pro nadané žáky učitel připravuje a zadává náročnější práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jejich dovedností v dané oblasti (s přihlédnutím ke specifikům 
osobnosti žáka). Nadaní žáci jsou často zapojováni do různých soutěží a projektů.  
 
 
Pokyny pro práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky:  
 

 poskytovat žákům dostatečné množství podnětů, zadávat náročnější samostatné úkoly, 
 respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení, nenutit je opakovat základní učivo, 
 pověřovat žáky vedením a řízením skupin. 

 
     Žáci se zdravotním postižením jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě diagnostiky PPP nebo SPC jsou plánovány, konzultovány  
a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště vyučující ve spolupráci  
se zákonnými zástupci žáka vytváří individuální vzdělávací plán, který je konzultován s pracovníky příslušného poradenského zařízení. Na žádost rodičů jsou 
zdravotně postižení záci hodnoceni slovně a účastní se předmětu speciálněpedagogické péče vedeného školním speciálním pedagogem. 
Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Pro nadané žáky učitelé připravují a zadávají náročnější školní práci  
i náročnější domácí přípravu individuálně. Připravují je na reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, věnují se také sportovně nadaným žákům ve 
sportovních hrách a sportovních kroužcích. 
 
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ) 
 
Metodika práce s žáky s OMJ je zahrnuta do zabezpečení výuky žáků se SVP. 
 
Zabezpečení výuky žáků se SVP a žáků s OMJ je samostatnou přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 
 

2. 3. Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata jsou začleněna do výuky jednotlivých předmětů a žáci se s nimi seznamují v průběhu povinné školní docházky. Jak ukazuje následující 
tabulka, mnohá témata jsou začleněna vícekrát, aby byla během školní docházky žákům několikrát připomenuta. 
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 Průřezové téma 
ročník 

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

1. OSV          

1 Rozvoj schopnosti poznávání 
M,Vv,P

ř,ČJ 
M,Prv ČJ ČJ,AJ M AJ Hv,AJ 

D,Z,ČJV
v 

Vv,ČJ Pč  

2 Sebepoznání a sebepojetí  Prv Prv   Ov,Z,AJ VkZ, AJ 
Ov,Pč, 

AJ 
Vv,AJ 

3 Seberegulace a sebeorganizace  Prv   Pří AJ AJ 
AJ,Ov,P

č 
AJ 

4 Psychohygiena Pč,Vv Vv Vv    VkZ VkZ, Ov  

5 Kreativita M Pč Tv M,Tv Tv AJ,D,Vv 
AJ,Z, 

Vv 
AJ AJ 

6 Poznávání lidí Prv Prv AJ AJ AJ AJ AJ,Vv AJ AJ 

7 Mezilidské vztahy ČJ Prv    AJ,Ov AJ, VkZ 
AJ,ČJ, 

VkZ 
AJ,Pč 

8 Komunikace ČJ ČJ ČJ,AJ 
ČJ,AJ,V

v 
AJ,Vv 

AJ,Ov,D,
Hv,Vv 

AJ,Hv AJ 
AJ,Vv,Pč

, Infv 

9 Kooperace a kompetice  ČJ  ČJ Pč ČJ,AJ AJ,Pč AJ,Vv AJ,Z 

10 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

M ČJ M ČJ M AJ AJ,Ch,Z 
AJ,Ch,Z,

Vv 
AJ,Ch,Z,

Pč 
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11 Hodnoty, postoje, praktická etika       VkZ Př, VkZ Ov,Vv 

2. Výchova demokratického občana          

1 Občanská společnost a škola    Vl  ČJ,Ov Ov, VkZ Ov, VkZ AJ,Ov 

2 Občan, občanská společnost a stát     Pří Ov,D D,Pč D,Z,Pč 
Ov,D,Z,H

v 

3 
Formy participace občanů v politickém 
životě 

  Prv Vl    VkZ Ov 

4 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

   Vl  D  ČJ Ov,D,Z 

3. 
Výchova k myšlení v Evropských a 
globálních souvislostech 

         

1 Evropa a svět nás zajímá   AJ AJ ČJ,AJ,Vl AJ 
AJ,Ov,Z,

Vv 
AJ,Hv,V

v 
AJ,Ov,Z 

2 Objevujeme Evropu a svět   AJ AJ AJ,Vl ČJ,AJ AJ,D AJ,Z AJ,Ov 

3 Jsme Evropané     Vl D,Vl D,Hv D,Ov 
D,Z,Vv 

Hv 

4. Multikulturní výchova          

1 Kulturní diference   ČJ Hv AJ,Vl 
AJ,Ov,D,

Z 
AJ,D,Z AJ,Hv AJ,Z, Hv 
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2 Lidské vztahy  Pč,Hv Tv Vl,Tv 
AJ,Pří, 
Pč,Tv 

AJ,Ov,D AJ,D,Hv 
AJ,Vv,Vk

Z 
AJ 

3 Etnický původ     Vl D,Z Ov 
D,Ov, 
VkZ 

D,Z 

4 Multikulturalita   AJ,Tv AJ,Tv 
ČJ,AJ, 

Tv 
AJ,Ov, Z 

ČJ,AJ,O
v,Vv,D 

AJ AJ 

5 Princip sociálního smíru a solidarity     Vl,Pří Ov VkZ, Ov VkZ  

5. Environmentální výchova          

1 
Ekosystémy 
 

 Prv Prv Pří Pří Z,Př Z,Př Z Z,Pří 

2 Základní podmínky života  Prv, Pč Prv, Pč Pří AJ Z,Př VkZ   

3 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

Pč   Pří M,Pří 
ČJ,D,Př,

Z 
VkZ,D,Př
,Pč,Vv,Z 

VkZ,D,Př
,ČJ, Vv,Z 

Ov,Z,Ch,
Př 

4 Vztah člověka k prostředí   Tv Pří,Pč,Tv Pří,M,Tv 
ČJ,Př,Z,

D 
ČJ,Př, 
VkZ,D 

Vkz, 
Ch,Hv 

Hv,ČJ,Př
,Ch,Vv,Z 

6. Mediální výchova          

1 
Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

    ČJ,Hv Z Z AJ,Ov,Z AJ,Z 

2 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

    ČJ ČJ ČJ Pč,Ov  
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3 Stavba mediálních sdělení     ČJ   ČJ  

4 Vnímání autora mediálních sdělení     ČJ  ČJ, Infv Infv Pč, Infv 

5 Fungování a vliv médií ve společnosti      Vv   Ov,Pč,D 

6 Tvorba mediálního sdělení     ČJ Vv,AJ 
ČJ,AJ,V
v, Infv 

AJ, Infv AJ,Pč 

7 Práce v realizačním týmu     ČJ ČJ Infv ČJ, Infv Vv 
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3. Učební plán 
 

3.1. Učební plán 

ŠVP, Škola pro život, 1. 9. 2020 
I. stupeň 

 
  1 2 3 4 5 
  P D P D P D P D P D 

Český jazyk 7 2 7 3 7 2 6  1 6  1 
Anglický jazyk       3  3   3   
Matematika 4  4 1 4 1 4 1 4 1 
Informatika             1   
Prvouka 2  2   2         
Přírodověda         2   1 1 
Vlastivěda         2   1 1 
Hudební vých. 1  1   1  1   1   
Výtvarná vých. 1  1   1  2   2   
Tělesná vých. 2  2   2  2   2   
Pracovní činnosti 1   1   1   1 1 1   

  18 2 18 4 21 3 23 3 22 4 
týdenní počet hodin 20 22 24 26 26 
celkový počet hodin 118 

 
Disponibilních celkem:   16 
Povinných celkem:   102 
P – povinné hodiny; D - disponibilní hodiny 
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ŠVP, Škola pro život, 1. 9. 2020 
II. stupeň 

 
 

  6 7 8 9 
  P D P D P D P D 

Český jazyk 3 2 4 1 4 1 4 1 
Anglický jazyk 3   3   3   3   
Matematika 4 1 3 2 4 1 4 1 
Informatika 1              
Dějepis 2  2   2   2   
Občanská výchova    1   1   1   
Fyzika 1 1 2  2   2   
Chemie        2   2   
Přírodopis 1 1 1 1 2   1   
Zeměpis 1 1 1 1 1 1 2   
Hudební vých. 1   1   1   1   
Výtvarná vých. 2   2   1   1   
Výchova ke zdraví 1   1          
Tělesná vých. 2   2   2   2   
Pracovní činnosti    1   1   1   
Volitelný předmět        1       1  

SH,Infv,Pkč, 
cv.z  Čj a M 

Další cizí jazyk 
 (Nj, Rj, Aj pro IVP)        3  3   

  22 6 24 6 29 3 29 3 
týdenní počet hodin 28 30 32 32 
celkový počet hodin 122 

 
Disponibilních celkem:   18 
Povinných celkem:   104 
P – povinné hodiny; D - disponibilní hodiny 
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Učební plán – celkové dotace: 

Vzdělávaci oblast Předmět 
1. stupeň 

Dotace 1.stupeň 
2. stupeň 

Dotace 2.stupeň 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk a jazykova komunikace 

Český jazyk a literatura 7+2 7+ 3 7+ 2 6+1 6+1 33+9 3+2 4+1 4+1 4+ 1 15+5 

Anglický jazyk 3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk 3 3 6 

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

Informační a komunikační technologie lnformatika 1 1 1 1 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 6 

Přírodověda 2 1+1 3+ 1 

Vlastivěda 2 1+1 3+1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanska výchova 1 1 1 3 

Člověk a příroda 

Fyzika 1+1 2 2 2 7+1 

Chemie 2 2 4 

Přírodopis 1+1 1+1 2 1 5+2 

Zemepis 1+1 1+1 1+1 2 5+3 

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

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

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

 Výchova ke zdraví 1 1 2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1+1 1 5+1 1 1 1 3 

Volitelné předměty 

Informační technologie (IT) 

       
0+1 

 
0+1 0+2 

Sportovní hry 

Cvičení z M, Čj 

Anglickáí konverzace 

Praktické činnosti 

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 28 30 32 32 104+18 
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3.2. Volitelné předměty pro II. stupeň 
 

Předmět Zkratka 7. roč 8. roč 9. roč Celkem 

Týdenní dotace VP   1 3 3+1  
Informační technologie IT 1 0 1 1 
Sportovní hry SH 1 0 0 1 
Praktické činnosti PkČ 1 0 1 1 
Další cizí jazyk Nj, Rj, 

Aj pro 
IVP 

0 3 3 3 

Cvičení z českého jazyka Cv. z Čj 0 0 1 1 
Cvičení z matematiky Cv. z M 0 0 1 1 

 
3.3. Poznámky k učebnímu plánu 

Žák si na konci 6., 7. a 8. ročníku vybere volitelný předmět pro následující ročník. Skupiny na volitelný předmět jsou v počtu 7 až 20 žáků. 
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4. Učební osnovy 

4. 1. Jazyk a jazyková komunikace 

 

4. 1. 1. Český jazyk a literatura 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:  
 
V 1. ročníku 9 hodin týdně 
V 2. ročníku 10 hodin týdně 
V 3. ročníku 9 hodin týdně 
V 4. ročníku 7 hodin týdně 
V 5. ročníku 7 hodin týdně 
 

2. stupeň 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 
 
V 6. ročníku 5 hodin týdně 
V 7. ročníku 5 hodin týdně 
V 8. ročníku 4 hodiny týdně 
V 9. ročníku 4 hodiny týdně 
 
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si zde žáci osvojují, jsou důležité nejen pro oblast Jazyk a jazyková 
komunikace, ale umožňují získávání poznatků v dalších vzdělávacích oborech.  
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Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: 
 

 Komunikační a slohové výchovy 
 Jazykové výchovy 
 Literární výchovy 

 
V komunikační a slohové výchově učíme žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 
přečteného nebo slyšeného textu různého typu.Vedeme žáky k výstižné formulaci svých myšlenek.  
 
V jazykové výchově učíme žáky vyjadřovat se spisovným jazykem. Seznamujeme je s elementárními základy mluvnické stavby jazyka a se základními 
pravopisnými jevy. Dbáme na rozvoj slovní zásoby žáků. 
 
V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně ilustrací. Seznamujeme žáky se základními literárními druhy, 
učíme je vnímat jejich specifické znaky, učíme je formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Rozvíjíme základní čtenářské návyky i schopnost interpretace 
literárního textu. 
 
Výuka se zaměřuje na rozvíjení základních komunikačních dovedností v ústní a písemné podobě 
vede k rozvoji čtenářských dovedností učí využívat různé informační zdroje např.: encyklopedie, texty na internetu atd. 
 
 

Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 
 vedeme žáky ke stálému zdokonalování čtení 
 vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci 
 stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 
 motivujeme žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 
 vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

 vedeme žáky k samostatnému řešení problémů 
 vedeme žáky k vzájemné pomoci 
 vedeme žáky k práci s encyklopediemi, atlasy, odbornou literaturou atd. 
 podporujeme skupinovou práci při řešení problémů 

 
Kompetence komunikativní 
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 vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 
 vedeme žáky k samostatné interpretaci svých myšlenek a názorů 
 pomocí různých forem literatury rozvíjíme slovní zásobu žáků 

 
 
Kompetence sociální a personální 
 

 vedeme žáky k práci ve skupinách při vyhledávání informací a řešení problémů 
 učíme žáky diskutovat a respektovat názory druhých 

 
Kompetence občanské 
 

 vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů, k respektování kulturních a náboženských odlišností spolužáků 
 seznamujeme žáky s naším slovesným dědictvím 
 podporujeme v žácích potřebu literárního projevu 

 
Kompetence pracovní 
 

 vedeme žáky k organizování a plánování učení 
 vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 
 vytváříme podmínky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 
 Při výuce gramatických jevů si učitel volí motivační článek z oblasti přírodovědné (M, Prv, Př, Vl), estetické (Vv, Tv, Hv) a pracovní. 

 
 

Český jazyk 1. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

9 (2) 
 

Výstupy RVP 
 

Tématický celek, učivo                         Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

Jazyková výchova 

 
ČJL-3-2-01 
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu                 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 
krátké samohlásky                   

 
Zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení 
hlásek, písmena a hlásky 
 
 

 
 správně čte, vyslovuje a 

píše jednotlivá písmena a 
hlásky 

 seznámí se s písmeny 
abecedy 
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Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-02                                                                       
porozumí písemným nebo mluveným                  
pokynům přiměřené složitosti                    

 

Práce se skládací abecedou   

 zná   písmena  tiskací a 
psací, malá a velká, číslice 

 dokáže je napsat   
 

OSV1: Rozvoj schopností 
poznávání: cvičení smyslového 
vnímání 
OSV7: Mezilidské vztahy 

 

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

 správně spojuje písmena i slabiky;             
kontroluje vlastní písemný projev             

 

 
Psaní písmen, slabik, slov, vět a krátkých textů 
Opis, přepis, diktát 
Příprava na psaní, uvolňovací cviky      
 

 

 
 převádí slova a věty 

z podoby mluvené do 
polohy psané 

 píše, spojuje a čte písmena, 
slabiky a slova 

 umí přepsat tiskací písmo 
do psané podoby 

 kontroluje vlastní písemný 
projev 

 píše jednoduché diktáty 
 

OSV8: Komunikace 
 
Pč: Modelování písmen 
 
TV: Znázorňování písmen tělem 
 

ČJL-3-1-08 
zvládá základní hygienické návyky  
spojené se psaním                                              

Písemný projev - hygienické návyky, správná 
technika psaní     
 

 dodržuje čitelnost a 
úhlednost psaného projevu 
při zachování základních 
hygienických a pracovních 
návyků 
 

 

                                              
 
ČJL-3-1-01 
plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti                          

 
Čtení krátkých textů      
                                                           
Čtení slabik, slov, vět 
 

 
 čte jednoduchý text 

s porozuměním 
 čte krátké texty tiskacím i 

psacím písmem 
 orientuje se v textu 

Slabikáře, čítanky 
 

 
 
VV: Kresba 
 
TV: Rytmická a kondiční 
gymnastika 
 
 

Literární výchova 

 
ČJL-3-3-01 
čte a přednáší zpaměti ve vhodném            
frázování a tempu literární texty 
přiměřené věku 

Přednes básně 

 
 zná některá rozpočitadla a 

říkanky 
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ČJL-3-3-02  
vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

Krátké vyjadřování zkušeností  
a žákovských pozorování                            
 

 všímá si ilustrací literárních 
děl pro děti 
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Český jazyk 2. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

10 (3) 

 
   

                                                                                   
Výstupy RVP                                

                                                                    
           Tématický celek , učivo                                    Výstupy ŠVP                                                       

                                              
Průřezová témata,  

                                                
přesahy 

Jazyková výchova 
 
ČJL-3-2-01 
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu         
slova, člení slova na hlásky, odlišuje             
 dlouhé a krátké samohlásky                            

 

 
Samohlásky krátké, dlouhé, dvojhlásky 
 
Znělé a neznělé souhlásky 
 
Činnosti s abecedou                                                                            

 
 člení slova na hlásky 
 odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky 
 umí abecedu, seřadí slova podle 

abecedy 
 

 
OSV1 - Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV8 - Komunikace 
OSV9 - Kooperace a 
kompetice 
OSV10 - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 
 
ČJL-3-2-02 
porovnává významy slov, zvláště slova          
opačného významu a slova významem         
souřadná, nadřazená a podřazená,                
vyhledá v textu slova příbuzná                         

 
Význam slova      
Nauka o slově 
Význam slov      
Samohlásky u, ú ů          
Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách   
Vlastní jména                                            

- porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená 
-  rozeznává slova jednoznačná,  
mnohoznačná, stejného významu, 
příbuzná slova, protikladná, spisovná, 
nespisovná, citově zabarvená 
 

 
TV: Rytmická a kondiční 
gymnastika 
 
HV: Hudebně pohybové 
činnosti 

 

 
ČJL-3-2-03                                                        
porovnává a třídí slova podle                         
zobecněného významu – děj, věc,                
okolnost, vlastnost 
 

 
Správné čtení s porozuměním 

 
- rozlišuje vlastní jména osob, zvířat a 
místních pojmenování 
 

 

 
ČJL-3-2-07 
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje         
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky 
 

 
Reprodukce textu 

 
- umí rozdělit slova na slabiky 
- umí rozdělit slovo na konci řádku 
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou   
nesprávnou výslovnost 
- pozná konec věty a začátek věty 
následující 
- věta začíná velkým písmem 
rozlišuje věty – oznamovací, tázací 

 
Prv:Ohleduplné chování, 
formy slušného chování 
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Komunikační a slohová výchova 
 
 

 
ČJL-3-1-01              
plynule čte s porozuměním texty  
přiměřeného rozsahu a náročnosti                  

 
Plynulé čtení krátkých textů 

 

 
 čte plynule a se správnou 

intonací krátké věty 
 člení slova na hlásky 
 odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky 
 rozlišuje dvojhlásky, au ou  

 

 

 
ČJL-3-1-02 
porozumí písemným nebo mluveným   
pokynům přiměřené složitosti               

 
Mluvíme ve větách, druhy vět 

 
 umí se spisovně vyjadřovat ve 

větách 
 porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

 rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova 

 

 

 
ČJL-3-1-03   
respektuje základní komunikační                 
pravidla v rozhovoru 
                                                    

 
Základní formy společenského styku 

 
 vyjadřuje svůj názor, pocity, 

respektuje komunikační 
pravidla omluvu 

 

 

 
ČJL-3-1-04 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost                     

 
Naslouchání 

 
 pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost 

 

 
ČJL-3-1-05  
v krátkých mluvených projevech správně    
dýchá a volí vhodné tempo řeči                                        

 
Krátké vyjadřování žákovských  
pozorování a zkušeností      

 

 

 
ČJL-3-1-06  
volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i  
mimoškolních situacích                                   
                                                                             
                 

 
Základní formy společenského styku 

 
 rozlišuje spisovný a nespisovný 

jazyk  
 umí se spisovně vyjadřovat ve 

větách 
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Český jazyk 3. ročník 
celkem (z toho disponibilní) 

9 (2) 

Výstupy RVP Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP 
Průřezová témata, 

přesahy 

Jazyková výchova 

    

 
ČJL-3-1-11 
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti  
a vypráví podle nich jednoduchý příběh           

 
Poslech literárních textů 
Tvořivé činnosti s literárním textem, 
                                                                            
dramatizace, přednes 
 

 umí seřadit věty v textu 
 porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

 učí se naslouchat druhému 
 používá oslovení, pozdrav, 

poděkování,  
 vypráví děj podle obrázkové 

osnovy 
 

 

Literární výchova 

 
ČJL-3-3-01       
čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty,  
přiměřené věku                                               

 
Rychlé  a tiché čtení  
Tvořivé činnosti s literárním textem 
dramatizace, přednes 
Hlasité a tiché čtení 

 
 intonačně správně přednáší 

básně a říkadla  
 zvládá číst hlasitě i potichu s 

porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 

 

 

 
ČJL-3-3-02    
vyjadřuje své pocity z přečteného textu                                                                

 
Rozvíjení ústního, písemného  a výtvarného 
vyjadřování žáků 
Autoři a ilustrátoři dětských knih 

 
 vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu 
 zná některá lidová rčení, 

pranostiky nebo pořekadla 
 seznamuje se s autory a 

ilustrátory knih pro děti 
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ČJL-3-2-08                                                         
odůvodňuje a píše správně: i/y po 
tvrdých a měkkých souhláskách i po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech;                    
dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo          
morfologický šev; velká písmena na             
začátku věty a v typických případech             
vlastních jmen osob, zvířat a místních          
pojmenování                                                      
 

Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné  
 
Stavba slova                                                  
 
Vyjmenovaná slova/ Vlastní jména 

 rozlišuje měkké, tvrdé a 
obojetné souhlásky 

 odůvodňuje a píše správně i/y 
po tvrdých, měkkých a 
obojetných souhláskách,                                              

 
 pozná párové souhlásky, 

spodobu na konci a uvnitř slov 
 

 správně  píše obvyklá vlastní 
jména 

 

OSV8: Dovednosti pro 
sdělování verbální a neverbální 
 
OSV1: Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
VV: Blahopřání 
 
HV: Motivační písně 
 
Inf.: Procvičování učiva 

                                                                                
                                                                                   
ČJL-3-2-06                                                         
spojuje věty do jednodušších souvětí             
vhodnými spojkami a jinými  
spojovacími výrazy                                             

 

 

Věta jednoduchá a souvětí, stavba věty, 

 
 správně používá interpunkční 

znaménka 
 určuje počet slov ve větě, 

rozlišuje větu jednoduchou a 
souvětí 

 spojuje věty do souvětí 

 

                                                                                 
ČJL-3-2-04                                                    
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru     
 
                                                                             

                                                                              
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa,                           
  
Předložky 

 
 pozná podstatné jméno 
 je seznámen se sedmi pády u 

podstatných jmen a snaží se je 
rozlišovat 

 rozlišuje číslo jednotné a 
množné 

 rozlišuje rod mužský, ženský, 
střední 

 
 

  

 
ČJL-3-2-05 
užívá v mluveném projevu správné                
gramatické tvary podstatných jmen,            
přídavných jmen a sloves                              

                                                                                
 
Mluvíme ve větách, druhy vět 
 
Skladební dvojice 
 
Význam slabiky pro dělení slova 

 
 je seznámen a pozná sloveso,  

u sloves  určuje osobu, číslo, 
čas 

 časováním sloves v čase 
přítomném, minulém, budoucím 

 odstraňuje individuální 
nedostatky  
v kvalitativních a kvantitativních 
znacích písma 
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Komunikační a slohová výchova 

 
ČJL-3-1-07  
na základě vlastních zážitků tvoří 
krátký 
mluvený projev        

 
Reprodukce textu 

 
 dodržuje správný slovosled 
 umí se souvisle vyjadřovat, 

klást otázky 
 popisuje jednoduché předměty 

a činnosti 
 umí vytvořit nadpis 
 umí se spisovně vyjadřovat ve 

větách 
 dodržuje správný slovosled 
 respektuje základní 

komunikační pravidla 
v rozhovoru 

 

 
MKV1: jedinečnost každého 
člověka a jeho individuálních 
zvláštností 
 

 

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

 
Vyjadřovací schopnosti                                                              
 
Automatizace psacího pohybu 
                                                                                 
Opis, přepis, diktát 
  
                                                                                
Souvislé jazykové projevy 
                                                                                
Reprodukce textu 
                                                                                
Vypravování, popis 
                                                                                
Nadpis 
                                                                                    
Adresa, dopis 

 

 
 opisuje a přepisuje jednoduché 

texty, píše jednoduchá sdělení 
 správně formuluje a píše 

jednoduchá sdělení 
 zdokonaluje úpravu písemného 

projevu, zrychlení tempa při 
dodržování úhlednosti písma 

 

 
VV: Tematické práce, ilustrace 
 
HV: Motivační písně 
 
TV: Pohybové hry 
 
Prv: Místo, kde žijeme 
 

Literární výchova 

 
ČJL-3-3-03 
rozlišuje vyjadřování v próze a ve 
verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění                        

 
Lidová přísloví, pranostiky, pořekadla  
Autoři a ilustrátoři dětských knih 

                                                                                     
Poslech a četba literárních, uměleckých, 
                                                                                   
populárních a naučných textů 
                                                                                     

 
 čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu – slovně i 
výtvarně 

 rozlišuje vyjadřování v próze a 
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Tvořivé činnosti s literárním textem 
                                                                                     
Základní literární pojmy – rozpočitadlo, 
                                                                                     
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,  
                                                                                    
verš, rým 
 

ve verších, odlišuje pohádku od 
ostatních vyprávění 

 pracuje tvořivě s literárním 
textem podle pokynů učitele a 
podle svých schopností  

 

 
ČJL-3-3-04                                                          
pracuje tvořivě s literárním textem 

podle 
pokynů učitele a podle svých 
schopností                      

 
Lidová přísloví, pranostiky, pořekadla  
 
Poslech literárních textů 
 
Rozvíjení ústního, písemného a výtvarného vyjádřování 
žáků 
                                                                                    
Dramatizace, volná reprodukce přečteného 
                                                                                      
nebo slyšeného textu, vlastní výtvarný  
                                                                               
doprovod 
 

 
 rozlišuje spisovný a nespisovný 

jazyk  
 učí se naslouchat druhému 
 vypráví děj podle obrázkové 

osnovy 
 používá oslovení, pozdrav, 

poděkování 
 rozlišuje poezii a prózu 
 pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele 

 

 
 

Český jazyk 4. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

7 (1) 
Výstupy RVP  Tématický celek, učivo  Výstupy ŠVP  Průřezová témata, přesahy 

 
Jazyková výchova 

 
 
ČJL-5-2-01 
Porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a 
slova vícevýznamová  
 
ČJL-5-2-04 
Rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary 
 
ČJL-5-2-02  

 
Slovní zásoba a tvoření slov 
 
Vlastní jména, názvy 
 
 
 
 
 
 
Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka 

 rozlišuje slova dle významu: 
o slova jednoznačná a 

mnohoznačná 
o antonyma, synonyma, 

homonyma 
o slova spisovná a 

nespisovná 
 

o píše správně 
zeměpisné názvy  

 

 
Vl – Lidé a čas 
Vl – Místo, kde žijeme 
M – Slovní úlohy 
Př – Rozmanitost přírody  
 
 
 
 
 
OSV8 - Komunikace 
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Rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a koncovku  
 
 

 
Předpony od-, nad-, pod-, před-, a tvarově stejné 
předložky. 
Předpony vz-, roz-, bez-, a předložka bez 
Předpony ob-, v-, vy-, vý-. 
 
Skupiny bě - bje, pě - pje, vě - vje, 
 

o poznává kořen a 
rozlišuje části 
příponové a 
předponové 

 
o osvojuje si pojmy 

předpona a předložka 
o rozlišuje předložky a 

předpony 
o odlišuje vy – vi na 

začátku kořene 
o psaní slov 

s předponami ob-, v-, 
po nichž kořen s „je“ na 
začátku. 

 
 seznámí se s psaním skupin bě 

- bje, pě - pje, vě - vje,  
 

OSV9 - Kooperace a kompetice 
OSV10 -Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 
ČJL-5-2-08 
Píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 
 

Vyjmenovaná slova  
 zdokonaluje se v učivu o 

vyjmenovaných slovech  

  

 
CJL-5-2-03 
Určuje slovní druhy plnovýznamových 
slov a využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém mluveném 
projevu 

 Tvarosloví - Slovní druhy, tvary slov 
 
 
 
 Kategorie podstatných jmen 
 
 
 Časování sloves 

 
 poznává slovní druhy – dovede 

je rozčlenit na ohebné a 
neohebné, zná základní otázky, 
typické zástupce jednotlivých 
druhů 

 
 určuje u podstatných jmen 

mluvnické kategorie (rod, číslo, 
pád, vzor) 

 
 určuje u sloves osobu, číslo, 

čas, infinitiv, - seznámí se s 
jednoduchým a složeným 
tvarem sloves, pozná zvratné 
sloveso 
 

  

 
CJL-5-2-06 
Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

 Skladba - Věta jednoduchá a souvětí 
 
 

 
 poznává větu jednoduchou a 

souvětí 
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vhodně změní větu jednoduchou 
v souvětí 
 
CJL-5-02-7 
Užívá vhodných spojovacích výrazů, 
podle potřeby projevu je obměňuje 
 

  z vět jednoduchých vytvoří 
souvětí 

 rozpozná spojovací výrazy  
a počet vět v souvětí 

 

 
CJL-5-02-05 
Vyhledává základní skladební dvojici a 
v neúplné základní skladební dvojici 
označuje základ věty. 

Základní skladební dvojice, shoda přísudku s 
podmětem 
 

 umí stanovit stavbu věty 
jednoduché 

 pozná podmět a přísudek, 
stanoví základní skladební 
dvojici 

 seznámí se s pravidlem shody 
přísudku z podmětem 
 

  

   
Abeceda 
 

 
 umí vyhledávat v abecedním 

seznamu 
 

  

 
Komunikační a slohová výchova 

 
 
ČJL-5-1-07 
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního 
záměru 
 
ČJL-5-1-08 
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace 
 
ČJL-5-1-10 
Sestaví osnovu vyprávění a na jejím 
základě vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti 
 

 
Komunikační žánry: Pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení 
Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, 
pozvánka, vzkaz, inzerát 
 
Osnova, nadpis, členění textu na odstavce 
 

 
 sestaví blahopřání a pozvání, 

umí se vyjádřit v běžných 
situacích ve škole i mimo školu 

 zvládne jednoduchou grafickou 
úpravu textu 

 umí napsat adresu a dopis 
 sestaví jednoduchou osnovu 
 vypravuje podle osnovy 
 umí napsat krátké vyprávění 

 

  

 
ČJL-5-1-05 
Vede správně dialog, telefonický 
rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku 
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Literární výchova 

 
 
ČJL-5-1-01 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas  
 
 
ČJL-5-1-02 
Rozlišuje podstatné a okrajové 
informace v textu vhodném pro daný 
věk, podstatné informace zaznamenává  
 
ČJL-5-3-01 
Vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 
 

 
Čtení – praktické čtení, čtení pozorné, plynulé 
 
Naslouchání – praktické naslouchání, věcné 
naslouchání 
 
Zážitkové čtení a naslouchání 
 
Základní literární pojmy – přirovnání, bajka, pohádka,  
Próza, poezie 
 
Vyjádření svých poznatků z četby, z divadelního či 
televizního představení  
 

 
 vyjadřuje své dojmy z četby 
 umí reprodukovat text, zvládá 

jednoduchou dramatizaci a 
ilustraci k textu 

 dokáže si vybrat četbu podle 
svého zájmu a udělat zápis do 
deníku 

 plynule čte jednoduché věty i 
souvětí 

 čte nahlas i potichu, rozumí 
přiměřeně náročnému textu 

 přednáší báseň a se správnou 
intonací 

 vede dialog 
 zná některé autory pohádek a 

knih pro děti 
 umí hlasitě číst se správnou 

intonací 
 umí domyslet neúplný příběh 

 

 

ČJL-5-3-02 
Volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na 
dané téma 

Tvořivé činnosti s literárním textem – dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 
 
 Vyhledávání informací v učebnicích a dětských 
encyklopediích 

 umí vyhledávat informace 
v učebnicích a encyklopediích 

 odliší podstatné a okrajové 
informace, úplný a neúplný text, 
spisovnou a nespisovnou 
výslovnost 

 rozlišuje hlavní a vedlejší 
postavy příběhu 

 

.    
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Český jazyk 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

7 (1) 

Výstupy RVP Tématický celek, učivo  Výstupy ŠVP  Průřezová témata, přesahy 

Jazyková výchova 

 
CJL-5-2-02 
Rozlišuje ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a koncovku  
 
ČJL-5-2-03 
Určuje slovní druhy plnovýznamových 
slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Stavba slova – kořen, předpona, přípona, 
koncovka 
 
Skupiny bě - bje, pě - pje, vě - vje, mě – mně 
 
Slovní druhy, tvary slov 
  
Podstatná jména – koncovky podstatných jmen 
 
Přídavná jména – koncovky přídavných jmen 
 
Zájmena 
 
Číslovky 
 
Slovesa 
 
 
 

 
 umí určit všechny slovní 

druhy 
 umí určit rod, číslo, pád a 

vzor u podstatných jmen 
 skloňuje podstatná jména 

podle vzorů 
 skloňuje přídavná jména 

tvrdá, měkká  
 seznámí se se základními 

druhy zájmen a číslovek 
 časuje slovesa ve všech 

časech v oznamovacím 
způsobu 

 pozná slovesné způsoby a 
zvratné sloveso 

 rozlišuje jednoduché a 
složené slovesné tvary 

 správně píše skupiny bě - bje, 
pě - pje, vě - vje, mě – mně 

 
Př- Lidé kolem nás 
 
Hv – Vokální a poslechová činnost 
 
M - tabulky a manipulační činnost 
 
VMEGS1 - Evropa a svět nás zajímá 
 
MKV 4- Multikulturalita 
 
MV1- Kritické čtení a vnímání  
mediálních sdělení 
  
  
MV2 -  Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality  
MV3 - Stavba mediálních sdělení 
 
MV4 -  Vnímání autora mediálních 
sdělení   
 
MV6 - Tvorba mediálního sdělení 
 
MV7 - Práce v realizačním týmu 

    
 
CJL-5-2-09 
Zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu. 

  
Shoda přísudku s podmětem, základní skladební 
dvojice 
  
 

 
 užívá shodu přísudku 

s podmětem 

  

 
CJL-5-2-07 
Užívá vhodných spojovacích výrazů, 
podle potřeby projevu je obměňuje. 

 Věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 

 pozná spojky (spojovací 
výrazy) v souvětí 
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Komunikační a slohová výchova 

 
 
ČJL-5-1-10 
Sestaví osnovu vyprávění a na jejím 
základě vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti.  
 
ČJL-5-1-05 
Vede správně dialog, telefonický 
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 
 
ČJL-5-1-09 
Píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry 

  
Sestavování osnovy 
 
Mluvený projev: vypravování, dialog na základě 
obrazového materiálu 
 
Základní komunikační pravidla (oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, mimojazykové prostředky 
řeči (mimika, gesta) 
 
Žánry písemného projevu: dopis, popis; 
jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), 
vypravování 
 
 
Dopis, příspěvek do časopisu, pozvánka, 
oznámení 
 

 
 sestaví osnovu vyprávění a 

na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové 
posloupnosti 

 podle osnovy se jasně a 
srozumitelně vyjadřuje 

 sestaví jednoduchý popis, 
zná různé druhy popisu a umí 
je využít 

 při vypravování a popisu 
užívá slova výstižná, 
spisovná, citově zabarvená 

 vede správně dialog, 
telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

 píše správně po stránce 
obsahové i formální 
jednoduché komunikační 
žánry – dopis, příspěvek do 
časopisu, pozvánka, 
oznámení 
 

  

 
ČJL-5-1-03 
Posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 
 
ČJL-5-1-04 
Reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta 
 

 
Orientace v různých slohových útvarech 
 
 
 
 
Užití vhodné slovní zásoby 

 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

 seznámí se s interpunkcí v 
různých stylistických 
projevech 

 reprodukuje obsah přiměřeně 
složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná 
fakta 

  

 
ČJL-5-1-06 
Rozpoznává manipulativní komunikaci 
v reklamě. 

  
Užití vhodné slovní zásoby    
 

 rozlišuje spisovnou a 
nespisovnou výslovnost  
a vhodně ji využívá podle 
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komunikační situace 
 rozpoznává manipulaci  

v reklamě 
 
 

Literární výchova 

 
ČJL-5-1-01 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 
 
ČJL-5-1-02 
Rozlišuje podstatné a okrajové informace 
v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává 
 

 
Čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení 
 
Naslouchání – věcné naslouchání, reakce na 
otázky 
 
 
Práce s naučným textem 
 

 
 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

  

 
ČJL-5-3-04 
Při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 
 
ČJL-5-3-03 
Rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 
 

 
Základní literární pojmy – spisovatel, básník, 
herec, režisér, verš, rým 
 
Poslech literárních textů 

 rozpozná umělecké vybrané 
žánry – pohádka, pověst, 
bajka, dobrodružná četba, 
komiks 

 zná pojmy rým, verš, sloka 
 pracuje s odborným textem, 

orientuje se v encyklopediích 
 

  

 
ČJL-5-3-01 
Vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 
 

  
Zážitkové čtení a naslouchání 
 

 
 vyjadřuje své dojmy z četby  

a zaznamenává je 

  

 
ČJL-5-3-02 
Volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na 
dané téma 

  
Tvořivé činnosti s literárním textem – 
Dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu 
 
Mimočítanková četba 
 

 
 volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 
 recituje básně (přiměřené 

věku) 
 tvoří vlastní literární text 
 reprodukuje text a dokáže jej 

členit do odstavců 
 umí dramatizovat vhodný text 
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II. stupeň 
 

Český jazyk 6. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (2) 
RVP - hlavní okruhy, očekávané 

výstupy 
ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 
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 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i 
souvětí 
  

 
 správně třídí slovní druhy 
 tvoří spisovné tvary slov 
 rozlišuje ohebné a neohebné slovní druhy 
 v písemném projevu rozlišuje pravopis: 

lexikální, slovotvorný, morfologický 
 
 
 

 

 
Tvarosloví 
Opakování slovních druhů 
Ohebné a neohebné slovní druhy 
 

 
OSV 
Rozvoj schopnosti poznávání 
 sebepoznání a sebepojetí 

 
Poznávání lidí 
 mezilidské vztahy 

 
Komunikace 
 řešení problémů a rozhodování 

 
ČJL-9-2-03  
samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími slovníky 
a příručkami  
 
ČJL-9-2-04  
správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační 
situaci  
 
 
ČJL-9-2-05  
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace  

 

 vysvětlí pravidla pravopisu i/y v kořeni a 
koncovkách podstatných jmen a aktivně je 
uplatňuje v písemném projevu 

 skloňuje podstatná jména 
 správně píše slova s předponami a 

předložkami 
 určí mluvnické kategorie podstat. jmen 
 rozlišuje podstatná jména abstraktní a 

konkrétní, objasní, které pojmy se danými 
podstatnými jmény dají vyjádřit 

 rozlišuje podstatná jména pomnožná, 
hromadná, látková 

 rozlišuje jména obecná a vlastní, ovládá 
základní pravidla jejich pravopisu 

 přiřadí podstatné jméno ke vzoru 
 seznámí se s některými odchylkami od 

pravidelného skloňování podstatných jmen 
(názvy částí těla, nepravidelnosti u vzoru 
píseň a kost) 

    
       Podstatná jména 
 Mluvnické kategorie podstatných 

jmen 
 Podstatná jména konkrétní a 

abstraktní 
 Podstatná jména pomnožná, 

hromadná, látková 
 Podstatná jména obecná a vlastní 
 Procvičování tvarů podstatných 

jmen podle vzorů 
 Některé odchylky od pravidelného 

skloňování podstatných jmen 
 Pravidla českého pravopisu 

 
OSV 
Sociální rozvoj 
 mezilidské vztahy, komunikace 

 
Z  
Evropa - zeměpisné názvy 

 
VMEGS  
Jsme Evropané – EU 

 
VDO 
Občanská společnost a škola 
 
OV  
Region 
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ČJL-9-2-07  
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i 
souvětí  
 

 používá jazykové příručky 
 
 

 tvoří přídavná jména 
 určí mluvnické kategorie přídavných jmen 
 skloňuje přídavná jména tvrdá, měkká a 

přivlastňovací 
 stupňuje přídavná jména 
 tvoří jmenné tvary přídavných jmen 
 vysvětlí pravidla pravopisu koncovek 

přídavných jmen a aktivně je uplatňuje 
v písemném projevu 

 tvoří a pravopisně správně píše tvary 
přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí, -čký/-čcí, 
-nn-)  

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

 
Přídavná jména 

 Charakteristika přídavných jmen 
 Druhy přídavných jmen 
 Pravopis koncovek přídavných 

jmen 
 Tvoření tvarů přídavných jmen 
 Stupňování přídavných jmen 
 Skloňování přídavných jmen 
 Jmenné tvary přídavných jmen 

 
MKV 
 kulturní diferenciace 
 lidské vztahy 
 etnický původ 
 multikulturalita 

 
Př  
Botanické názvy 

 

 
ČJL-9-2-04  
správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační 
situaci  
 
ČJL-9-2-05  
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace  

 
      

 vyhledá a správně určí druh zájmena 
 ovládá skloňování zájmen osobních, 

přivlastňovacích, ukazovacích 
 skloňuje zájmena můj, tvůj, svůj;  

jenž, týž, tentýž (orientačně)    
 využívá zájmena jako zástupce podstatných 

jmen v mluvených i v písemných jazykových 
projevech 

Zájmena 
 Opakování druhů zájmen 
 Skloňování zájmen osobních, 

přivlastňovacích, ukazovacích 
 Skloňování zájmena jenž 
 Skloňování zájmen podle vzorů 

přídavných jmen 

 
OV 
Mezilidské vztahy 

 vyhledá číslovky a jejich tvary v textu 
 rozliší číslovky určité a neurčité 
 určí druhy číslovek (základní, řadové, 

druhové a násobné) 
 ovládá pravopis číslovek 
 skloňuje číslovky základní 

 
Číslovky 

 Druhy číslovek 
 Pravopis číslovek 
 Skloňování základních číslovek 

  
MV  
Práce v týmu 
Přesnost a věcná správnost sdělení  
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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-9-2-05  
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace  
 
ČJL-9-2-06  
rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí  
 
ČJL-9-2-07  
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i 
souvětí 

 
 určuje mluvnické významy sloves 
 rozliší tvary určité a neurčité; jednoduché 

a složené 
 užívá spisovné tvary podmiň. způsobu 
 rozlišuje způsob podm. přítomný a minulý 
 využívá ve svém projevu sloves  

v gramaticky správných tvarech 
 vysvětlí pravidla pravopisu koncovek sloves a 

aktivně je uplatňuje v písemném projevu 
 rozlišuje slova spisovná a jejich  

nespisovné tvary 
 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě 

 
Slovesa 

 Charakteristika sloves 
 Mluvnické kategorie sloves 
 Slovesné způsoby 
 Podmiňovací způsob přítomný a 

minulý 
 Tvary rozkazovacího způsobu 
 Pravopis koncovek sloves 

v přítomném a minulém čase, 
v rozkazovacím způsobu 

 
AJ  
Slovesa - základ věty 

 

  
ČJL-9-2-04  
správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační 
situaci  
 
ČJL-9-2-05  
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace  
 
ČJL-9-2-06  
rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí  

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

 
 vyhledá základní skladební dvojici  
 rozlišuje podmět vyjádřený a nevyjádřený 
 rozlišuje přísudek slovesný a slovesně 

jmenný (jmenný se sponou) 
 ovládá pravopis koncovek příčestí 
 určuje rozvíjející větné členy 
 rozlišuje přívlastek shodný a neshodný 
 rozlišuje příslovečné určení místa, času a 

způsobu 
 

 
Skladba 
Větné členy 

 Základní větné členy 
 Shoda přísudku s podmětem 
 Rozvíjející větné členy – 

přívlastek (shodný a neshodný), 
předmět, příslovečné určení 
místa, času a způsobu 

 
MV  
Práce v týmu 
Přesnost a věcná správnost sdělení  
 
OSV 
Komunikace 

 

 vyhledá větu jednoduchou v textu  
 odliší větu jednoduchou od souvětí 
 tvoří věty jednoduché 
 zvládá rozbor věty jednoduché 
 znázorní graficky větu jednoduchou 

 
Věta jednoduchá 

 Rozbor věty jednoduché 
(základní a rozvíjející větné 
členy)  

 Grafické znázornění věty 
jednoduché 

 určuje souvětí a počet vět v souvětí 
 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 
Souvětí 

 Opakování rozdílu mezi větou 
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 rozlišuje větu hlavní a vedlejší 
 rozlišuje větu hlavní a vedlejší v grafu  
 ovládá interpunkci v jednoduchých souvětích 
 užívá vhodných spojovacích výrazů 

jednoduchou a souvětím 
 Určování vět hlavních a vedlejších 
 Grafické znázornění souvětí 
 Nejobvyklejší spojovací výrazy 
 Interpunkce v souvětí 

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

 
ČJL-9-2-03  
samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími slovníky 
a příručkami  
 
ČJL-9-2-04  
správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační 
situaci  
 

 
 chápe rozdíl pojmů hláska a písmeno 
 rozlišuje samohlásky, souhlásky a 

dvojhlásky 
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, odlišuje krátké a 
dlouhé samohlásky 

 orientuje se ve splývání hlásek 
v souhláskových skupinách 

 orientuje se ve zvukové stránce věty – 
melodie, důraz, tempo, pauzy 

 používá jazykové příručky 

 
Zvuková stránka jazyka 
 

 Opakování o hláskách 
 Spisovná a nespisovná 

výslovnost 
 Zvuková stránka slova a věty 

 

 
VMEGS  
Objevujeme Evropu a svět  
Slovanské jazyky 
 
OSV 
Poznávání lidí 

   Mezilidské vztahy 
Komunikace 

 
 
 

 
 

 
ČJL-9-2-08  
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a zdůvodní jejich 
užití 
 

 
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou 

češtinu a zdůvodní jejich užití 

 
      Rozvrstvení národního jazyka 
      Řeč a jazyk 

 

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

 
ČJL-9-2-03  
samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími slovníky 
a příručkami  

 

 
 ovládá základní disciplíny jazykovědy 
 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 
 samostatně používá jazykové příručky 

 
Jazykověda a její složky 
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KOMUNIKACE A SLOH 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-1-05  
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

 
 vysvětlí, co je sloh, nauka o slohu 
 zdůrazní rozdíly mezi projevem 

mluveným a psaným 
 komunikuje v běžných situacích, v 

komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk 

 
Úvod k výuce slohu 

 Sloh (styl) 
 Nauka o slohu 
 Projev (mluvený i psaný) 

 

 
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 

 
 vyplní některé jednoduché tiskopisy 
 komunikuje v běžných situacích  
 vzhledem ke svému komunikačnímu 

záměru užívá vhodné jazykové 
prostředky 

 
Vyplňování jednoduchých 
tiskopisů 
 

 Poštovní poukázky 
 Podací lístek 

 
OSV 
Poznávání lidí 
 mezilidské vztahy 
Komunikace 

 
MV 
Kritické čtení a vnímání mediálního 
sdělení 

 

 
ČJL-9-1-02  
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
a komunikační záměr partnera v hovoru  

 
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 

 
ČJL-9-1-09  
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného 

 
 rozezná jednoduché komunikační žánry 
 vhodnými způsoby komunikuje 

s dospělými i se spolužáky 
 vysvětlí, co je objednávka a kde všude ji 

můžeme použít 
 vysvětlí rozdíl mezi zprávou a 

oznámením 
 formuluje hlavní myšlenky textu 
 uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel 
 vyhledá klíčová slova v textu 
 reprodukuje text 
 odlišuje spisovný a nespisovný projev 
 vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky 
 písemně zpracuje zadané téma 

 
Jednoduché komunikační žánry 
 

 Vzkaz 
 Inzerát 
 Objednávka 
 Zpráva, oznámení 
 SMS zpráva 

 
MV  
Přesnost a věcná správnost 
sdělení  
 kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 
 interpretace vztahu mediálního 

sdělení a reality 
 stavba mediálního sdělení 
 fungování a vliv médií ve 

společnosti 
 

OV 
Mezilidské vztahy 
 
OSV 
Komunikace 
 řešení problémů a rozhodování 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 vysvětlí rozdíl mezi dopisem osobním a 

úředním 
 
Dopis osobní a úřední 
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navazování 
 

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 svých dispozic a 
osobních zájmů 

 v mluveném i písemném projevu užívá 
vhodné jazykové prostředky 

 formuluje hlavní myšlenky textu 
 uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel 
 vyhledá klíčová slova v textu 
 písemně zpracuje zadané téma 
 komunikuje v běžných situacích, dokáže 

formulovat své zájmy, postoje 
 orientuje se v písemné i elektronické 

komunikaci 

 
 Dopis osobní 
 Dopis úřední 
 E-mail 

ICT 
Práce na počítači 
E-mail 

 

 
ČJL-9-1-04  
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  

 
ČJL-9-1-09  
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného 
navazování  
 
 

 
 vytvoří slovní zásobu k popisu předmětu 
 podle předlohy sestaví pracovní postup 
 vytvoří popis s osnovou a odpovídajícími 

jazykovými prostředky  
 formuluje myšlenky a názory v logickém 

sledu 
 uspořádá informace s ohledem na jejich 

účel 
 vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky  
 

 
Popis a jeho funkce 
 

 Popis budovy 
 Popis místnosti 
 Popis postavy 
 Popis předmětu 
 Popis pracovního postupu 

 
MV  
Přesnost a věcná správnost 
sdělení  
 
OSV 
Komunikace 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
 

 
ČJL-9-1-01  
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji   

 
ČJL-9-1-09  
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 
 

 
 vysvětlí, co výtah zaznamenává 
 zdůrazní, z jakých textů a proč 

sestavujeme výtah 
 pracuje s odborným textem 
 vytvoří osnovu textu a zpracuje výpisky  
 využívá základů studijního čtení 
 formuluje hlavní myšlenky textu 

 
Výtah a výpisky  
 

 Výtah 
 Výpisky 

 

 
MV  
Přesnost a věcná správnost 
sdělení  
 
OSV 
Komunikace 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
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ČJL-9-1-05  
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-06  
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči 
 
ČJL-9-1-09  
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného 
navazování  
 
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 svých dispozic a 
osobních zájmů 

 
 uvědomuje si význam vypravování jako 

složku lidské komunikace i umělecké 
tvorby 

 využívá rozmanité jazykové prostředky 
vhodné pro vypravování 

 vytvoří souvislý písemný projev 
s osnovou a odpovídajícími jazykovými 
prostředky  

 uspořádá informace s ohledem na jejich 
účel 

 vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky  

 
 

 
   Vypravování  
 

 Dějová posloupnost při 
vypravování 

 Osnova vypravování 
 Jazykové prostředky vypravování 
 Vyprávění podle obrázku 
 Dokončení příběhu 

 
MV  
Přesnost a věcná správnost 
sdělení  
 
OV 
Mezilidské vztahy 
 
OSV 
Komunikace 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

    

LITERATURA 

RVP – hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-3-01  
uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla  

 
ČJL-9-3-03  
formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo  

 
 čte ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku 
 uceleně reprodukuje obsah přečteného 

textu 
 vlastními slovy vysvětlí smysl díla, záměr 

autora, svůj názor na přečtený text 
 ústně formuluje dojmy a pocity z četby a 

zaznamenává je 
 orientuje se v literárním textu, nachází 

jeho hlavní myšlenku 

 
Výběr ukázek z učebnic: 
 

 Čítanka 6. ročník, Fraus, 2003 
 

 Čítanka 6. ročník, Fraus, 2016 
 
 Čítanka pro 6. ročník – Čtení 

s porozuměním, Nová škola – Duha 
 
 Hravá literatura 6 – pracovní sešit, 

 
OSV 
Osobnostní rozvoj  
 Hodnoty a postoje 

 
MKV 
Lidské vztahy 
 
VV  
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
Lidová kultura 
Zvířata 
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ČJL-9-3-04  
tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie  

 
ČJL-9-3-06  
rozlišuje základní literární druhy a 
žánry, porovná je i jejich funkci, uvede 
jejich výrazné představitele  

 
ČJL-9-3-08  
porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování  
 
ČJL-9-3-09  
vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 

 rozlišuje druhy literatury (lyrika, epika, 
drama) 

 rozlišuje a charakterizuje základní 
literární žánry (pohádka, pověst, kronika, 
bajka, báje...) 

 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 
 pracuje tvořivě s literárním textem 
 porovnává různá ztvárnění námětu 

(literární předlohu + filmovou adaptaci, 
popř. divadelní představení) 

 vyhledává informace v knihovně a 
dalších informačních zdrojích 

 

Taktik 
 
 
 
 

 
HV  
Generace ND 
Lidová píseň 
 
D  
Sv. Václav 
Karel IV. 
J. A. Komenský 
 
Z  
Praha 
 
Př 
Zvířata 
 
EV 
Ochrana přírody  
 
MV  
Práce v týmu  
 komunikace a spolupráce 
 využití besed v městské 

knihovně 
 

 
 

Český jazyk 7. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

RVP - hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 
 
ČJL-9-2-01 
spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 
 
ČJL-9-2-02 
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých 

 
 uvědomuje si rozdíl mezi gramatickým a 

věcným významem slova 
 určí mluvnické kategorie u ohebných 

slovních druhů 
 vyhledává v textu slova příbuzná 
 vyhledává v textu slova jednoznačná a 

mnohoznačná, konkrétní a abstraktní 
 vyhledává informace ve slovníku 

 
Nauka o významu slov 

 Význam slova (gramatický a 
věcný) 
 

 Slova jednoznačná a 
mnohoznačná (metafora a 
metonymie) 

 

  
OSV  
 komunikace 
 rozvoj schopnosti poznávání 
 sebepoznání a sebepojetí 
 mezilidské vztahy 
 

 
Př  
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slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 
 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-1-04 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

 uvede příklad metafory a metonymie, 
rozlišuje přenášení významu na základě 
vnější podobnosti nebo vnitřní souvislosti 

 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významově 
souřadná, nadřazená a podřazená 

 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a 
slova vícevýznamová 

 objasní rozdíl mezi slovem 
mnohoznačným a homonymem, uvede 
jejich příklady 

 využívá synonyma i homonyma při tvorbě 
vlastních prací a ve slohu 

 objasní rozdíl mezi slovem a souslovím 
 nahradí sousloví jednoslovným 

pojmenováním 
 rozlišuje sousloví a volné spojení slov 
 rozpoznává přenesená pojmenování, 

pracuje s frazémy 
 vysvětlí význam obrazného spojení a 

použije jej v mluveném i písemném 
projevu 

 nahradí neutrální výraz slovem citově 
zabarveným (lichotivě i hanlivě) a opačně 

 uvede příklady odborných slov 
 slova odborná a citově zabarvená 

využívá ve větách, slohových a literárních 
útvarech 

 vysvětlí rozdíl mezi historismem a 
archaismem 

 uvede příklad neologismu 

 Slova nadřazená, podřazená a 
souřadná 

 
 Synonyma 

 
 Antonyma 

 
 Homonyma 

 
 Slovo a sousloví  

 
 Ustálená spojení s obrazným 

významem (rčení, přísloví, 
pořekadlo) 

 
 Slova neutrální a citově zabarvená 

 
 Slova odborná 

 
 Slova s časovým příznakem 

(archaismy, historismy, 
neologismy) 
 
 

 odborné názvy zoologické 
 
D 
 historismy, archaismy 

 
ČJL-9-2-01 
spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 
 
ČJL-9-2-02 
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých 
slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

 
 rozlišuje nejvýznamnější způsoby 

obohacování slovní zásoby a umí je 
doložit 

 uvědomuje si zásady tvoření českých 
slov 

 uvede příklad metafory a metonymie 
 rozpozná rozdíl mezi souslovím a volným 

spojením slov 
 vyhledá ve slovníku, z jakého jazyka bylo 

přejato dané slovo 

  
Nauka o tvoření slov 
Slovní zásoba a její obohacování 
 

 Tvoření nových slov  
 (odvozování, skládání, zkracování) 
 

 Přenášení slovního významu  
 

 Spojování slov v sousloví 
 

 
MV  
 Kritické čtení 
 
Cizí jazyky 
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ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

 

 uvede příklady jazyků, z nichž docházelo 
nebo dochází k přejímání slov  

 uvědomuje si, že slovní zásoba se 
neustále vyvíjí 

 správně tvoří složeniny, zkratky a 
zkratková slova 

 rozlišuje složeniny vlastní a nevlastní, 
uvede jejich příklady 

 vysvětlí rozdíl mezi zkratkami a 
zkratkovými slovy, umí je použít 
v písemném projevu 

 provede rozbor stavby slova, pojmenuje 
jednotlivé části slova (rozlišuje ve slově 
kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku) 

 Přejímání slov z cizích jazyků 
 
 Odvozování předponami, 

příponami, koncovkami a 
kombinacemi 

 
 Odvozování podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 
 
 Složeniny vlastní a nevlastní 

 
 Zkratky a zkratková slova 

 
 Rozbor stavby slova 

 
 Slovotvorný základ a slovotvorný 

prostředek 
 

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

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

 
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 svých dispozic a 

 
 třídí slova podle slovních druhů, chápe 

jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových 
celků 

 určí mluvnické kategorie u ohebných 
slovních druhů 

 vysvětlí pravidla pravopisu koncovek 
podstatných jmen, přídavných jmen a 
sloves a aktivně je uplatňuje v písemném 
projevu 

 rozlišuje vhodně zájmena vztažná 
 pomocí přehledné tabulky použije 

správné tvary zájmena jenž 
 rozpozná slovesné rody a vytvoří 

slovesné tvary činného a trpného rodu 
 pro vyjádření rodu trpného využívá 

opisný tvar trpný i zvratnou podobu 
sloves 

 rozlišuje neohebná slova a vyhledá je 
v textu 

 rozlišuje způsoby tvoření příslovcí 
 využívá příslovečné spřežky 
 tvoří jednotlivé tvary při stupňování 

příslovcí, zeslabuje a zesiluje jejich 
význam 

 
Tvarosloví 
 

 Ohebné slovní druhy (opakování 
učiva 6. ročníku) 
 

 Skloňování zájmena jenž 
 
 Slovesa a slovesný rod 

 
 Příslovce  

 
 Příslovečné spřežky  

 
 Stupňování příslovcí  

 
 Další neohebné slovní druhy 

(předložky, spojky, částice,   
 citoslovce) 

 
OSV 
 komunikace, kooperace, 

kompetence  
 
 

 MV 
 kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 
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osobních zájmů 
 
 
 

 vytváří antonymní dvojice příslovcí 
 používá příslovce ve větách ve funkci 

příslovečných určení (PUM, PUČ, PUZ) 
 volí nejvhodnější předložky a spojky 

v souvětí 
 vyhledá ve větách částice 
 vyjádří přísudek pomocí citoslovce  

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

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
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 využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 

 
 určí druhy vět podle postoje mluvčího 
 rozlišuje otázky zjišťovací, vylučovací a 

doplňovací a vytvoří jejich příklady 
 pracuje s prostředky charakteristickými 

pro jednotlivé druhy vět 
 rozliší věty dvojčlenné i s nevyjádřeným 

podmětem od vět jednočlenných a 
větných ekvivalentů 

 pochopí konstrukci vět a jejich formu 
 vyhledá jednočlenné věty v souvislém 

textu 
 vyhledá základní větné členy 
 vyjádří podmět různými slovními druhy 
 vyhledá přísudek, určí slovní druh, 

kterým je vyjádřen 
 uvede příklady jednotlivých typů přísudků 
 vyjádří přísudek pomocí citoslovce 
 rozlišuje základní a rozvíjející větné členy 
 chápe významové a formální vztahy mezi 

větnými členy 
 umí vyjmenovat rozvíjející větné členy a 

pozná je ve větě (předmět, přívlastek, 
příslovečná určení, doplněk) 

 vyhledá a vytvoří přístavek 
 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 
 určí počet vět v souvětí 
 rozliší věty hlavní a vedlejší 
 rozpozná druh vedlejší věty (podmětná, 

předmětná, příslovečné, přívlastková, 
doplňková, přísudková) 

 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a souvětí 

 v písemném projevu zvládá syntaktický 
pravopis v méně složitých souvětích 

 nahradí větné členy vedlejší větou a 

 
Skladba 
 

 Druhy vět podle postoje mluvčího 
(oznamovací, rozkazovací, tázací 
a přací) 
 

 Věty jednočlenné, dvojčlenné a 
větné ekvivalenty 
 

 Základní větné členy (podmět a 
přísudek) 

 
 Podmět vyjádřený, nevyjádřený, 

všeobecný 
 

 Přísudek slovesný, jmenný se 
sponou, jmenný beze spony, 
slovesný složený 

 
 Rozvíjející větné členy 

 
 Předmět 

 
 Příslovečné určení místa, času, 

způsobu, příčiny, účelu, podmínky, 
přípustky 

 
 Přívlastek (shodný, neshodný, 

postupně rozvíjející) 
 
 Doplněk 

 
 Přístavek 

 
 Druhy vedlejších vět (podmětná, 

  
Aj  
 slovesa – základ věty 
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osobních zájmů 
 

naopak 
 vyhledává spojovací výrazy 

předmětná, příslovečné, 
přívlastková, doplňková, 
přísudková) 

 
 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-2-04 
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 
 

 
 při tvorbě vlastního jazykového projevu 

aplikuje zásady zápisu slov 
 správně tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě je používá ve vhodných 
komunikačních situacích 

 v písemném projevu zvládá lexikální 
pravopis 

 uplatňuje pravidla pravopisu i/y ve 
vyjmenovaných slovech, v koncovkách 
podstatných jmen, v koncovkách 
přídavných jmen, v koncovkách sloves 
v minulém a přítomném čase 

 uplatňuje pravidla shody přísudku s 
podmětem  

 rozlišuje podstatná jména obecná a 
vlastní 

 uplatňuje pravidla psaní velkých písmen 
ve vlastních jménech 

 uvědomuje si funkce velkých písmen 
v jazyce 

 
Pravopis  
 

 Pravopis i/y v různých částech 
slova 
 

 Pravopis i/y v koncovkách 
podstatných jmen 

 
 Pravopis i/y v koncovkách 

přídavných jmen 
 
 Shoda přísudku s podmětem 

 
 Psaní velkých písmen ve vlastních 

jménech 

  
MV  
 věcná a gramatická správnost 

psaných projevů 

      

KOMUNIKACE A SLOH 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-1-04 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 
 

 
 uvědomuje si potřebu spisovné 

výslovnosti ve veřejném projevu 
 využívá vhodné jazykové a stylistické 

prostředky 
 pojmenovává vlastnosti předmětů 

 
Popis  
 
Popis předmětu 
Popis uměleckého díla  
Popis pracovního postupu 
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ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev  
a vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

 cvičí se ve schopnosti popisovat 
předměty, postupy 

 učí se výstižně formulovat myšlenky 
 vytvoří osnovu popisu uměleckého díla 
 rozdělí obraz na jednotlivé plány 

(popředí, hlavní motiv a pozadí) 
 využívá výstižná slovesa 

 

 
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 využívá spisovné jazykové  
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-06 
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků řeči  
 

 
 vystihne povahové rysy člověka, jeho 

schopnosti, zvláštnosti a zájmy 
 rozliší charakteristiku přímou a nepřímou, 

vnější a vnitřní 
 využívá specifické jazykové prostředky 
 charakteristiku vyjadřuje pomocí 

obrazných jazykových prostředků (rčení, 
přirovnání, přísloví a pořekadel) 

 využívá četby a znalostí z literatury při 
charakteristice známé literární postavy 

 napíše charakteristiku vybraného člověka 

 
Charakteristika  
 

 
OSV  
 schopnost sebepoznání a 

sebepojetí 
 poznávání lidí 

 
ČJL-9-1-02 
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

 
 výstižně formuluje a sděluje pocity a 

prožitky, rozvíjí emocionální vnímání 
 vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky k vlastnímu kreativnímu psaní 
 

 
Líčení  
Líčení krajiny 

 
EV  
 Vztah člověka k prostředí 

 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-08 

 
 rozlišuje v textu podstatné a okrajové 

informace 
 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 

myšlenky textu 
 posuzuje úplnost a neúplnost sdělení 
 vytvoří výtah z odborného textu 

 
Výtah  
Výtah z odborného textu  
 

 
MV  
 věcná správnost a přesnost 

sdělení 
 kritické čtení 
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využívá základy studijního čtení – 
vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu, samostatně připraví a 
s oporou o text přednese referát 
 
ČJL-9-1-09 
uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 
 

 

 
ČJL-9-1-02 
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 
 
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 využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 

 
 formuluje ústní a sestaví písemnou 

žádost 
 vyjmenuje a uplatní jazykové prostředky 

charakteristické pro administrativní styl 
 vysvětlí pojem adresát a odesílatel 
 užívá vhodné citově neutrální jazykové 

prostředky 
 

 
Žádost 

 
Ov 
 právní vědomí 

 

 
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 využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

 
 sestaví strukturovaný životopis 
 výstižně zachytí potřebné údaje 
 uvědomí si význam profesního životopisu 

(jeho přehlednost, přesnost a 
srozumitelnost, formální úprava) 

 rozumí pojmu motivační dopis 
 

 
Životopis  

 
Ov 
 právní vědomí 

 

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

 
 pracuje tvořivě s textem 
 uplatňuje dovednosti při tvořivém psaní 

 
      Vypravování  

 

 



 51

vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-06 
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků řeči 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

 

 uvědomuje si význam vypravování jako 
složku lidské komunikace i umělecké 
tvorby  

 sestaví osnovu vypravování 
 napíše vypravování s využitím vhodných 

jazykových prostředků (přímé řeči, 
přítomného času, krátkých vět apod.) 
 

 

LITERATURA 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-3-01 
uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 
 
ČJL-9-3-03 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo 
 
ČJL-9-3-04 
tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 
 
ČJL-9-3-06 
rozlišuje základní literární druhy a žánry, 

 
 uceleně reprodukuje obsah přečteného 

textu 
 vlastními slovy vysvětlí smysl díla, záměr 

autora, svůj názor na přečtený text 
 sdílí s ostatními svůj čtenářský zážitek, 

formuluje dojmy z četby 
 porovnává různá ztvárnění námětu 

(literární předlohu + filmovou adaptaci, 
popř. divadelní představení) 

 rozlišuje druhy literatury (lyrika, epika, 
drama) 

 rozlišuje a charakterizuje základní 
literární žánry (román, povídka, pohádka, 
pověst, romance, balada, fejeton) 

 na základě konkrétního příkladu dokáže 
charakterizovat literární druhy a žánry a 
uvést jejich výrazné představitele 

 vyhledává informace v různých 

 
Výběr ukázek z učebnic: 
 

 Čítanka 7. ročník, Fraus, 2007 
 Čítanka 7. ročník, Fraus, 2016 
 Čítanka pro 7. ročník – Čtení 

s porozuměním, Nová škola – Duha 
 Hravá literatura 7 – pracovní sešit, 

Taktik 
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porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 
 
ČJL-9-3-08 
porovnává různá ztvárnění téhož záměru 
v literárním, filmovém či dramatickém 
zpracování 
 
ČJL-9-3-09 
vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 

informačních zdrojích 
 najde poučení v textu 

 
 

 
 
 

Český jazyk 8. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

RVP - hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-2-01 
spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 
 
ČJL-9-2-02 
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých 
slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 
 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-1-04  
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 

 
 rozlišuje nejvýznamnější způsoby 

obohacování slovní zásoby a umí je 
doložit 

 uvědomuje si zásady tvoření českých slov 
 uvede příklad metafory a metonymie 
 rozpozná rozdíl mezi souslovím a volným 

spojením slov 
 použije místo sousloví jednoslovné 

pojmenování 
 identifikuje přejatá slova z cizích jazyků 
 nahradí přejatá slova domácími 
 vyhledá ve slovníku, z jakého jazyka bylo 

přejato dané slovo 
 uvede příklady jazyků, z nichž docházelo 

nebo dochází k přejímání slov  
 uvědomuje si, že slovní zásoba se 

neustále vyvíjí 
 správně vytváří složeniny, zkratky a 

 
Obohacování slovní zásoby 

 
 Obohacování slovní zásoby 

 
 Způsoby obohacování slovní 

zásoby a tvoření slov 
 
 Odvozování předponami, 

příponami, koncovkami a 
kombinacemi 

 
 Spojování slov v sousloví 

 
 Složeniny vlastní a nevlastní 

 
 Zkratky a zkratková slova 

 
 Přejímání slov z cizích jazyků 

 
Cizí jazyky 
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danou komunikační situaci 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

zkratková slova 
 rozlišuje složeniny vlastní a nevlastní, 

uvede jejich příklady 
 vysvětlí rozdíl mezi zkratkami a 

zkratkovými slovy, umí je použít 
v písemném projevu 

 vytváří si svou aktivní slovní zásobu 

 
 Přenášení slovního významu 

 
 Slova přejatá – pravopis, 

výslovnost 
 

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

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

 
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 svých dispozic a 
osobních zájmů 
 

 
 rozlišuje slova přejatá a cizího původu 
 vyhledá ve slovníku, z jakého jazyka bylo 

přejato dané slovo 
 aplikuje správný vzor pro skloňování  
 tvoří správné tvary běžně užívaných 

cizích slov 
 používá cizí slova ve vhodných 

komunikačních situacích 
 aplikuje znalosti z tvarosloví při tvorbě 

jazykových projevů 
 zařadí vlastní jména ke správnému vzoru 
 užívá správné tvary cizích vlastních jmen 
 porovnává významy českých a běžně 

užívaných cizích slov 
 vysvětlí rozdíl mezi slovesem dokonavým 

a nedokonavým 
 rozliší slovesa dokonavá a nedokonavá 
 určí slovesný vid u většiny sloves 
 vytvoří vidové dvojice 

 
Tvarosloví 
 

 Skloňování jmen přejatých a cizích 
vlastních jmen 

 
 Užití vlastních jmen v textu 
 
 Slovesný vid 

 

 
Cizí jazyky 

 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-2-04 
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 
 
ČJL-9-2-06 

 
 při tvorbě vlastního jazykového projevu 

aplikuje zásady zápisu slov 
 využívá poznatků v jazyce ke gramaticky 

a věcně správnému písemnému projevu 
 správně tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě je používá ve vhodných 
komunikačních situacích 

 v písemném projevu zvládá lexikální 
pravopis 

 uplatňuje pravidla pravopisu i/y ve 
vyjmenovaných slovech, v koncovkách 

 
Pravopis 
 

 Pravopis i/y v různých částech 
slova 
 

 Pravopis i/y v koncovkách 
podstatných jmen 

 
 Pravopis i/y v koncovkách 

přídavných jmen 
 

 
MV  
 věcná a gramatická správnost 

projevů, kritické čtení 
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rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 
 

podstatných jmen, v koncovkách 
přídavných jmen, v koncovkách sloves 
v minulém a přítomném čase 

 uplatňuje pravidla shody přísudku s 
podmětem  

 rozlišuje význam sloves s předponou s-, 
z-, vz- 

 aplikuje správnou předponu s-, z-, vz- dle 
významu sloves a slov odvozených 

 vyjmenuje pády, se kterými se pojí 
předložky s/se, z/ze a používá je v praxi 

 aplikuje správně pravidla pro psaní 
skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 

 Shoda přísudku s podmětem 
 

 Psaní předpon s-, z-, vz- a 
předložek s/se, z/ze 

 
 Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, 

mě/mně 
 

 

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

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
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 využívá spisovné jazykové 

 
 vyhledá a rozeznává základní a rozvíjející 

větné členy 
 rozliší větu dvojčlennou a jednočlennou, 

větný ekvivalent 
 rozlišuje věty jednoduché a souvětí 
 vyjmenuje nejběžnější spojovací výrazy 

jednotlivých druhů vedlejších vět 
 rozpozná druhy vedlejších vět (podmětná, 

předmětná, příslovečné, přívlastková, 
doplňková, přísudková) 

 nahradí větné členy VV a opačně 
 popíše rozdíl mezi souvětím podřadným a 

souřadným a v praxi jej rozliší 
 vyjmenuje významové poměry mezi 

souřadně spojenými větami a jejich 
nejběžnější spojovací výrazy 

 určí významový poměr mezi v. hlavními 
 vyjádří poměr mezi souřadně spojenými 

větami správnou grafickou značkou 
 identifikuje několikanásobné větné členy a 

určí mezi nimi správný významový poměr 
 rozlišuje významové vztahy mezi 

souřadně spojenými vedlejšími větami 
 zvládá syntaktický pravopis v souvětí 
 vyjádří graficky stavbu souvětí 
 rozlišuje významové vztahy syntaktických 

 
Skladba 
 

 Věta jednoduchá a souvětí 
 

 Druhy vedlejších vět 
 
 Významové poměry mezi souřadně 

spojenými hlavními větami 
 

 Významové poměry mezi větnými 
členy a vedlejšími větami 

 
 Souvětí souřadné a podřadné 

 
 Spojovací výrazy v souvětí, 

interpunkce v souvětí 
 

 Jazykové rozbory, složitější souvětí 

 
MV  
 Stavba mediálních sdělení 
 Vnímání autora mediálních 

sdělení 
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prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

jednotek ve větě 

 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 
ČJL-9-1-08  
využívá základy studijního čtení – 
vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s 
oporou o text přednese referát 

 
 zopakuje rozdělení slovanských jazyků 
 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
 vyjmenuje jazykové prostředky spisovné a 

nespisovné češtiny  
 rozlišuje mezi nářečím, slangem, argotem 

a obecnou češtinou 

 
Obecné výklady o českém jazyce  
 

 Slovanské jazyky 
 

 Útvary českého jazyka a jazyková 
kultura 

 

 
OSV  
Mezilidské vztahy 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

     

KOMUNIKACE A SLOH 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-1-08 
využívá základy studijního čtení – 
vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu, samostatně připraví a 
s oporou o text přednese referát 
 
ČJL-9-1-09 
uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 
 
 
 
 

 pracuje s odborným textem 
 rozlišuje v textu podstatné a okrajové 

informace 
 vybere klíčová slova, shrne hlavní 

myšlenky textu 
 posuzuje úplnost a neúplnost sdělení 
 vytvoří výtah z odborného textu 
 správně cituje zdroj 

 
Výtah  

 
MV  
 věcná správnost a přesnost 

sdělení 
 kritické čtení 

 vytvoří výklad, použije odpovídající 
jazykové prostředky  

 při rozboru textu odlišuje podstatné od 
nepodstatného 

 zpracuje text a respektuje přitom 
posloupnost i příčinné vztahy mezi 
informacemi 

 vyjadřuje myšlenky a názory v log. sledu 
 shrnuje informace s ohledem na jejich účel 
 zhodnotí fakta 

 
Výklad 
 

 
ČJL-9-1-04 

 
 vystihne povahové rysy člověka, jeho 

 
     Charakteristika literární postavy 

 
OSV  
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dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-06 
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků řeči  

schopnosti, zvláštnosti a zájmy 
 rozliší charakteristiku přímou a nepřímou, 

vnější a vnitřní 
 využívá specifické jazykové prostředky 
 charakteristiku vyjadřuje pomocí 

obrazných jazykových prostředků (rčení, 
přirovnání, přísloví a pořekadel) 

 využívá četby a znalostí z literatury při 
charakteristice známé literární postavy 

 napíše charakteristiku vybraného člověka 
 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr autora 

  schopnost sebepoznání a 
sebepojetí 

 poznávání lidí 

 
ČJL-9-1-02 
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 

 
 výstižně formuluje a sděluje pocity a 

prožitky, rozvíjí emocionální vnímání 
 využívá vhodné spisovné jazykové 

prostředky k vlastnímu kreativnímu psaní 
 vyjadřuje vlastní postoj ke sdělovanému 

obsahu 

 
Líčení 
 

 
EV  
 Vztah člověka k prostředí 

 
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 svých dispozic a 
osobních zájmů 

 
 vyjadřuje vlastní myšlenky a názory 
 vytváří výstižný ústní i písemný projev 
 na základě svých osobních zájmů se 

pokouší o vlastní tvořivé psaní  
 interpretuje názory a myšlenky jiných 
 vyjadřuje vlastní postoj ke sdělovanému 

obsahu, obhajuje svoje názory, podkládá 
je argumenty 

 vyvozuje názory založené na analýze 
problému 

 
Úvaha 
 
 
 
 
 
 

 
Souhrnné poučení o slohu  
(různé slohové útvary v literárních 
ukázkách) 
 

  
OV  
 Výchova demokratického 

občana 
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LITERATURA 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 
 
ČJL-9-3-01 
uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 
 
ČJL-9-3-03 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo 
 
ČJL-9-3-04 
tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 
 
ČJL-9-3-05  
rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží argumenty 
 
ČJL-9-3-06 
rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 
 
ČJL-9-3-08 
porovnává různá ztvárnění téhož záměru 
v literárním, filmovém či dramatickém 
zpracování 
 
ČJL-9-3-09 
vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 
 

 
 uceleně reprodukuje obsah přečteného 

textu 
 jednoduše popíše strukturu a jazyk 

literárního díla 
 vlastními slovy vysvětlí smysl díla, záměr 

autora, svůj názor na přečtený text 
 sdílí s ostatními svůj čtenářský zážitek, 

formuluje dojmy z četby 
 porovnává různá ztvárnění námětu 

(literární předlohu + filmovou adaptaci, 
popř. divadelní představení) 

 rozlišuje druhy literatury (lyrika, epika, 
drama) 

 rozlišuje a charakterizuje základní 
literární žánry (román, povídka, pohádka, 
pověst, romance, balada, fejeton) 

 na základě konkrétního příkladu dokáže 
charakterizovat literární druhy a žánry a 
uvést jejich výrazné představitele 

 vyhledává informace v různých 
informačních zdrojích 

 najde poučení v textu 
 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

 

 
Výběr ukázek z učebnic: 
 

 Čítanka 8. ročník, Fraus, 2005 
 Čítanka 8 – nová generace, Fraus 

2019 
 Čítanka 8, Čtení s porozuměním, 

Nová škola - Duha 

 Hravá literatura 8 – pracovní sešit, 
Taktik 
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Český jazyk 9. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 
 
ČJL-9-2-01  
spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 
 
ČJL-9-2-02  
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých 
slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 
 
ČJL-9-2-03  
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-1-04  
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  
  
ČJL-9-1-10  
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

 
 rozvíjí pozitivní vztah k češtině, 

uvědomuje si dorozumívací funkce 
jazyka, proč se učí česky 

 nahradí sousloví jednoslovným 
pojmenováním  

 rozlišuje sousloví a volné spojení slov 
 rozlišuje gramatický a věcný význam slov 
 určí mluvnické kategorie u ohebných 

slovních druhů 
 porovnává významy slov, zvláště slova 

opačného významu a slova významově 
souřadná, nadřazená a podřazená 

 vyjmenuje způsoby obohacování slovní 
zásoby, doloží příklady 

 využívá aktivní slovní zásobu 
k výstižnému vyjadřování, k vytváření 
souvislého a kultivovaného projevu 

 uvede příklad historismu, archaismu a 
neologismu 

 rozlišuje slova mnohoznačná a 
homonyma, uvede jejich příklady  

 porovnává významy slov, využívá 
synonyma při tvorbě vlastních prací 

 vyhledá v textu slova příbuzná, 
jednoznačná a mnohoznačná, odborná 

 nahradí neutrální výraz slovem citově 
zabarveným (lichotivě i hanlivě) a opačně  

 vyhledává informace ve slovníku   
 správně vyslovuje a funkčně používá 

běžně užívaná cizí slova, odborné termíny 

 
Opakování učiva 8. ročníku 
 
Slovní zásoba a význam slova 

 
 Slovo a sousloví 

 
 Význam slov (gramatický a věcný) 

 
 Slova nadřazená, podřazená a 

souřadná 
 
 Slovní zásoba a její obohacování 

(rozvoj slovní zásoby, jádro a okraj 
slovní zásoby, aktivní a pasivní 
slovní zásoba) 

 
 Slova s časovým příznakem 

(archaismy, historismy a 
neologismy) 

 
 Významové vztahy mezi slovy 

(synonyma, homonyma, 
antonyma) 

 
 Vrstvy ve slovní zásobě (odborné 

názvy, slova domácí a cizí, slova 
přejatá, slova neutrální a citově 
zabarvená, slova spisovná a 
nespisovná) 

 

 
OSV   

 komunikace 
 rozvoj schopnosti poznávání 
 sebepoznání a sebepojetí 
 mezilidské vztahy  
   
PŘ  

 odborné názvy zoologické  
  
D 
 historismy, archaismy 
 
Literatura 
 rčení 

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

 
 pojmenuje jednotlivé části slova a 

provede jeho rozbor (rozlišuje kořen, část 
příponovou, předponovou a koncovku) 

 rozlišuje nejvýznamnější způsoby 

 
Nauka o tvoření slov 

 
 Stavba slova (stavební části slova) 

 

 
MV  

 Kritické čtení  
  

Cizí jazyky 
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ČJL-9-2-02 
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých 
slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 
 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 
 

obohacování sl. zásoby a umí je doložit 
 uvede příklady složenin vlastních a 

nevlastních, umí je rozlišit   
 vysvětlí rozdíl mezi zkratkou a 

zkratkovým slovem, používá je 
v písemném projevu 

 uvede příklad metafory a metonymie 
 rozpoznává přenesená pojmenování 
 vhodně použije obrazné spojení v 

mluveném i písemném projevu 
 pomocí slovníku zjistí, z jakého jazyka 

bylo přejato dané slovo   
 uvede příklady jazyků, z nichž docházelo 

nebo dochází k přejímání slov 
 definuje základní pojmy – slovotvorný 

základ, slovotvorný prostředek, 
základové slovo, odvozené slovo 

 vnímá neustálý vývoj slovní zásoby 

 Tvoření nových slov  
        (odvozování, skládání, zkracování) 
 
 Odvozování předponami, 

příponami, koncovkami a 
kombinacemi  

 
 Složeniny vlastní a nevlastní  

 
 Zkratky a zkratková slova 

 
 Přenášení slovního významu  

  
 Spojování slov v sousloví  

 
 Přejímání slov z cizích jazyků 

 
 Slovotvorný základ a slovotvorný 

prostředek 
 

ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-2-04 
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

 

 
 třídí slova podle slovních druhů, vyhledá 

v textu jejich příklady, chápe jejich funkci 
při tvorbě vyšších jazykových celků 

 určí mluv. kategorie u ohebných sl. druhů 
 rozlišuje druhy podstatných jmen  
 správně skloňuje podstatná a přídavná 

jména, zájmena i číslovky, aplikuje 
základní nepravidelnosti ve skloňování 

 rozlišuje druhy přídavných jmen, stupňuje 
je, vytvoří jejich jmenné tvary 

 zná druhy zájmen i jejich příklady 
 v textu vyhledá zájmena a přiřadí je 

k odpovídajícímu druhu 
 pomocí tabulky použije správné tvary 

zájmena jenž  
 využívá zájmena jako zástupce 

podstatných jmen v jazykových projevech 
 vyhledá číslovky v textu, určí jejich druh 
 ovládá pravopis číslovek 
 časuje sloveso být i jiná slovesa 
 pozná rod činný a trpný, pro vyjádření 

rodu trpného využívá opisný tvar trpný i 
zvratnou podobu sloves 

 
Tvarosloví 
 

 Slova ohebná a neohebná 
 

 Podstatná jména (konkrétní, 
abstraktní, obecná, vlastní, 
pomnožná, hromadná, látková, 
mluvnické kategorie) 
 

 Přídavná jména (druhy, 
skloňování, stupňování, mluvnické 
významy, jmenné tvary přídavných 
jmen) 
 

 Zájmena (druhy, skloňování, 
skloňování zájmena jenž) 

 
 Číslovky (druhy, skloňování, 

pravopis) 
 

 Slovesa (mluvnické významy, tvary 
slovesa být, přechodníky, slovesné 
třídy a vzory, slovesa modální, 

 
OSV  

 komunikace, kooperace, 
kompetence   

  
  

MV  
 kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 
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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 svých dispozic a 
osobních zájmů 
 

 

 určí slovesnou třídu a vzor 
 pozná v textu přechodník 
 vyjmenuje sl. sponová, modální a fázová 
 rozumí významu pomocných sloves 
 v písemném projevu aplikuje pravidla 

pravopisu koncovek podstatných jmen, 
přídavných jmen, zájmen a sloves  

 rozlišuje způsoby tvoření příslovcí  
 stupňuje příslovce, zeslabuje a zesiluje 

jejich význam 
 využívá příslovečné spřežky, dbá na 

jejich pravopis 
 používá příslovce ve větách ve funkci 

příslovečných určení (PUM, PUČ, PUZ...)  
 volí nejvhodnější předložky a spojky 

v souvětí, rozlišuje jejich druhy 
 rozezná v textu částice a citoslovce 
 tvoří výstižné a srozumitelné výpovědi 

fázová, pomocná a sponová) 
 

 Příslovce (druhy, stupňování, 
příslovečné spřežky) 

 
 Předložky (vlastní a nevlastní) 

 
 Spojky (souřadicí, podřadicí) 

 
 Částice a citoslovce 

 
 Vývojové tendence v tvarosloví 

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

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů 
podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
ČJL-9-1-04 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 
 
ČJL-9-1-05 

 
 určí druhy vět podle postoje mluvčího 
 rozlišuje otázky zjišťovací, vylučovací a 

doplňovací a vytvoří jejich příklady 
 v souvislém textu vyhledá dvojčlenné i 

jednočlenné věty, popř. v. ekvivalenty 
 rozliší věty dvojčlenné i s nevyjádřeným 

podmětem od vět jednočlenných a VV 
 definuje větu a výpověď 
 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 
 určí počet vět v souvětí 
 vytvoří mluvnický a slovní zápor  
 rozlišuje a vyhledá základní i rozvíjející VČ 
 vyjádří podmět různými slovními druhy 
 vyhledá přísudek ve větě, určí jeho druh 
 vyjádří přísudek pomocí citoslovce 
 vyjmenuje rozvíjející větné členy a pozná 

je ve větě (předmět, přívlastek, 
příslovečná určení, doplněk) 

 rozlišuje větné členy holé, rozvité a 
několikanásobné, uvede jejich příklady 

 vyhledá a vytvoří přístavek 
 chápe významové a formální vztahy mezi 

větnými členy 
 rozliší věty hlavní a vedlejší   

 
Skladba 
 

 Věty podle postoje mluvčího 
(oznamovací, rozkazovací, tázací 
a přací) 
 

 Věty dvojčlenné a jednočlenné, 
větné ekvivalenty 

 
 Věta jednoduchá a souvětí 

 
 Mluvnický zápor 

 
 Základní větné členy - podmět 

(vyjádřený, nevyjádřený, 
všeobecný) a přísudek (slovesný, 
slovesný složený, jmenný, jmenný 
se sponou) 

 Rozvíjející větné členy – předmět, 
přívlastek (shodný, neshodný, 
těsný, volný), příslovečná určení 
(místa, času, způsobu, příčiny, 
účelu, podmínky a přípustky) 
 

 
Aj    
 slovesa – základ věty 
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odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

 určí druh vedlejších vět, zná nejběžnější 
spojovací výrazy 

 určí významový poměr nejen mezi větami 
hlavními, ale také mezi souřadně 
spojenými v. vedlejšími a větnými členy 

 k vyjádření poměrů využívá správné 
grafické značky 

 vyjmenuje nejběžnější spojovací výrazy 
jednotlivých významových poměrů, umí 
je vyhledat v souvětí 

 nahradí větný člen VV a opačně 
 provede rozbor složitějšího souvětí a 

graficky jej znázorní 
 rozlišuje významové vztahy gramatických 

jednotek ve větě a souvětí 
 rozpozná souvětí souřadné a podřadné 
 v písemném projevu zvládá syntaktický 

pravopis i ve složitějších souvětích 
 rozlišuje samostatný větný člen, oslovení, 

vsuvku a větu neúplnou 
 aplikuje správný větný slovosled 
 chápe syntaktické vztahy – shoda, 

řízenost, přimykání 

 Doplněk 
 

 Věta hlavní a vedlejší, řídící a 
závislá 

 
 Souvětí souřadné a podřadné, 

druhy vedlejších vět 
 
 Významové poměry mezi větami 

hlavními, souřadně spojenými 
větnými členy a vedlejšími větami 

 
 Složité souvětí, jazykové rozbory 

 
 Samostatný větný člen, oslovení, 

vsuvka, věta neúplná 
 
 Pořádek slov v české větě 

 
 Vývojové tendence ve skladbě 

 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-2-04 
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
ČJL-9-1-10 

 
 při tvorbě vlastního jazykového projevu 

aplikuje zásady zápisu slov  
 tvoří spisovné tvary slov a vědomě je 

používá ve vhodných komunikačních 
situacích 

 v písemném projevu zvládá lexikální 
pravopis 

 uplatňuje pravidla pravopisu i/y ve 
vyjmenovaných slovech, v příponách, v 
koncovkách podstatných jmen, v 
koncovkách přídavných jmen, v 
koncovkách sloves v minulém a 
přítomném čase  

 uplatňuje pravidla shody přísudku s 
podmětem  

 rozlišuje podst. jména obecná a vlastní  
 zná obecné zásady pro psaní velkých 

písmen u vlastních jmen a názvů a 
aplikuje je v praxi 

 
Pravopis 

 
 Pravopis i/y v různých částech 

slova 
 

 Pravopis i/y v koncovkách 
podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

 
 Psaní předpon s-, z-, vz- a 

předložek s/se, z/ze 
 

 Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, 
mě/mně 

 
 Pravidla pravopisu velkých písmen 

u jednoslovných i víceslovných 
názvů 

 

 
MV  
 věcná a gramatická správnost 

psaných projevů 
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využívá poznatky o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

 aplikuje správnou předponu s-, z-, vz- 
podle významu sloves a slov odvozených 

 rozlišuje význam sloves s předponou s-, 
z-, vz- 

 uplatňuje pravidla pravopisu skupin 
bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 

 vyhledá chyby v textu a opraví je 
 

 Vyhledávání chyb v textu 
 
 Interpunkce v textu 

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

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

 
 rozlišuje hlásky a písmena, samohlásky, 

souhlásky a dvojhlásky 
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova 
 orientuje se ve splývání hlásek v 

souhláskových skupinách 
 podle typu věty užívá vhodnou větnou 

melodii a důraz (větný přízvuk) 

 
Zvuková stránka jazyka 

 
 Hlásky a hláskové skupiny 

(samohlásky, souhlásky, slovo, 
slabika, spodoba znělosti) 

 Větný přízvuk 
 Větná melodie 

VMEGS   

 Objevujeme Evropu a svět 
Slovanské jazyky  

  
OSV  
 Poznávání lidí  
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 

 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-2-08  
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
 

 
 rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
 rozlišuje mezi nářečím, slangem, 

argotem a obecnou češtinou 
 rozdělí slovanské jazyky 

 
Obecné výklady o jazyce 

 
 Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk 
 Slovanské jazyky, vývoj jazyka, 

útvary českého jazyka 
 Jazykověda a její disciplíny 
 Jazyková kultura 

 
OSV 
 Výchova k myšlení 

v evropských souvislostech 

     

KOMUNIKACE A SLOH 

RVP – hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ČJL-9-1-04  
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  
  
ČJL-9-1-09 
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text 

 
 užívá vhodně jazykové prostředky 
 formuluje hlavní myšlenky textu, odlišuje 

podstatné od nepodstatného 
 uspořádá informace v logickém sledu 
 vyhledává informace vhodné k řešení 

problému a zhodnotí je 

 
Úvod do učiva slohu 
 
Výklad 

 osnova výkladu 
 užití jazykových prostředků 

 
Odborné předměty – vysvětlení 
vnitřních souvislostí a vztahů, 
podstaty různých jevů  
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s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 
 

 
ČJL-9-1-02 
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
a komunikační záměr partnera v hovoru 
 
ČJL-9-1-04  
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci  
 
 

 
 vytvoří slovní zásobu k popisu 

pracovního postupu a uměleckého díla 
 napíše popis pracovního postupu/ 

uměleckého díla s osnovou, využije 
odpovídající jazykové prostředky  

 učí se formulovat své myšlenky a názory 
v logickém sledu a výstižně 

 výstižně formuluje a sděluje vlastní pocity 
a prožitky, rozvíjí emocionální vnímání 

 vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky (metafora, personifikace, 
synonyma) k vlastní kreativní tvorbě 

 
Popis 

 
 Popis pracovního postupu 
 Popis uměleckého díla 
 Líčení (subjektivně zabarvený 

popis) 

 
MV  
Přesnost a věcná správnost 
sdělení  
 
OSV 
Komunikace 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

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 využívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-06 
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků řeči 
 

 
 vystihne povahové rysy člověka, jeho 

schopnosti, zvláštnosti a zájmy 
 rozliší charakteristiku přímou a nepřímou, 

vnější a vnitřní 
 využívá specifické jazykové prostředky 
 charakteristiku vyjadřuje pomocí 

obrazných jazykových prostředků (rčení, 
přirovnání, přísloví a pořekadel) 

 využívá četby a znalostí z literatury při 
charakteristice známé literární postavy 

 napíše charakteristiku vybraného člověka 
 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 

komunikační záměr autora 

 
Charakteristika 

 

 
OSV  
 schopnost sebepoznání a 

sebepojetí 
 poznávání lidí 

 
ČJL-9-1-05  
odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-06  
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních i 

 
 uvědomuje si význam vypravování jako 

složku lidské komunikace i umělecké 
tvorby 

 pracuje tvořivě s textem 
 napíše vypravování s využitím vhodných 

jazykových prostředků 

 
Vypravování 

 
 Dějová posloupnost při vypravování 
 Osnova vypravování 
 Jazykové prostředky vypravování 
 Řeč přímá a nepřímá 

 
OV 
Mezilidské vztahy 
 
OSV 
Komunikace 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
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paralingválních prostředků řeči 
 

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 svých dispozic a 
osobních zájmů 
 
 
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 svých dispozic a 
osobních zájmů 
 
 
 

 
 na základě získaných poznatků se zamýšlí 

nad problémem, vyjadřuje své myšlenky a 
názory 

 naslouchá druhým, přijímá jejich názory, je 
schopný dospět k obecnějšímu závěru 

 vytváří výstižný ústní i písemný projev   
 vyhledává a třídí informace, zaujímá 

k problému svůj postoj, obhajuje jej, 
podkládá jej argumenty 

 porovná úvahu s výkladem 

 
Úvaha 

 
OSV  
 schopnost sebepoznání a 

sebepojetí 
 poznávání lidí 

 
ČJL-9-1-01  
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním 
s dostupnými informačními zdroji 
 
ČJL-9-1-06  
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči 

 
ČJL-9-1-04  
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci 
 

 
 rozliší projev a proslov 
 ve vlastním proslovu vhodně užívá verbální 

i neverbální prostředky 
 pomocí různých technik nacvičuje udržení 

přímého kontaktu s posluchači 
 vyjadřuje a rozvádí své myšlenky 
 užívá otázky přímé, nepřímé, řečnické 
 při projevu mluví zřetelně a plynule, 

zachovává frázování, intonaci, pauzy 

 
Proslov 

 

 
OV 

 mezilidské vztahy 
 

OSV 
 komunikace 
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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 
 

 
 aktivně se zapojuje do diskuze, vyměňuje 

si s ostatními názory na určité téma 
 podkládá své názory argumenty 
 rozlišuje subjektivní názory od objektivních 

informací 
 respektuje pravidla diskuze 
 shrne průběh diskuze, navrhne řešení 

 
Diskuse 

 
MV  

 Přesnost a věcná správnost 
sdělení 

 kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení  

 interpretace vztahu mediálního 
sdělení a reality 

 stavba mediálního sdělení  
 fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 
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 svých dispozic a 
osobních zájmů 

 
 četbou a porovnáním ukázek vyvodí 

základní znaky fejetonu 
 užívá jazykové prostředky uměleckého 

funkčního stylu 
 vyhledá a představí aktuální témata 

vhodná pro zpracování formou fejetonu 
 porovná fejeton s úvahou 
 vysvětlí pojmy ironie, satira a pointa 

 
Fejeton 

 
Práce s denním tiskem 

 
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 svých dispozic a 
osobních zájmů 
 

 rozlišuje jednotlivé funkční styly 
 užívá vhodné jazykové prostředky dle 

vybraného funkčního stylu  
 porovnává texty a nejen pomocí užitých 

jazykových prostředků hledá jejich 
podobnost či rozdílnost 

 pracuje tvořivě s textem 

 
Funkční styly 

 styl prostě sdělovací 
 styl odborný 
 styl administrativní 
 styl publicistický 
 styl umělecký 

 
Práce s denním tiskem 

   
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  
  

 
 písemně zpracuje strukturovaný životopis 
 vysvětlí rozdíl mezi dopisem osobním a 

úředním 
 v mluveném i písemném projevu užívá 

vhodné jazykové prostředky  
 formuluje hlavní myšlenky textu  
 uspořádá informace v textu 
 vyhledá klíčová slova v textu  
 komunikuje v běžných situacích, dokáže 

formulovat své zájmy, postoje 
 orientuje se v písemné i elektronické 

 
Další slohové útvary 

 
 Životopis 
 Dopis 
 Přehled slohových útvarů a postupů 

 
OSV 

 Osobnostní a sociální výchova 
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ČJL-9-1-09  
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného 
navazování  
 

komunikaci 

   

LITERATURA 

RVP – hlavní okruhy, očekávané výstupy ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 
 
ČJL-9-3-01  
uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla  
 
ČJL-9-3-02  
rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 
 
ČJL-9-3-03  
formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo  
 
ČJL-9-3-04  
tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie  
 
ČJL-9-3-05  
rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží argumenty 
  
ČJL-9-3-06  
rozlišuje základní literární druhy a 
žánry, porovná je i jejich funkci, uvede 
jejich výrazné představitele  
 
ČJL-9-3-07  
uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a 

 
 přednese vhodný literární text 
 uceleně reprodukuje obsah přečteného 

nebo slyšeného textu  
 vlastními slovy vysvětlí smysl díla, záměr 

autora, svůj názor na přečtený text 
 vytváří výtvarný doprovod k literárním 

textům 
 sdílí s ostatními svůj čtenářský zážitek, 

formuluje dojmy z četby 
 porovnává různá ztvárnění námětu 

(literární předlohu + filmovou adaptaci, 
popř. divadelní představení) 

 orientuje se v základech historie literatury 
 rozlišuje hlavní vývojová období národní a 

světové literatury, vyjmenuje typické žánry 
a jejich představitele 

 rozezná druhy literatury (drama, lyrika, 
epika)  

 vyhledá v ukázce obrazná pojmenování 
 podílí se na společné dramatizaci 

vybraného literárního díla 
 rozlišuje literaturu uměleckou a věcnou 

(populárně-naučná, literatura faktu, 
publicistický žánr) 

 rozlišuje a charakterizuje základní literární 
žánry (román, povídka, pohádka, pověst, 
romance, balada, fejeton, bajka…) 

 vyhledává informace v různých 
informačních zdrojích 
 

 
Výběr ukázek z učebnic: 
 

 Čítanka 9. ročník, Fraus, 2006 
 Čítanka 9 – nová generace, Fraus 

2020 
 Hravá literatura 9 – pracovní sešit, 

Taktik 
 Čítanka 9, Čtení s porozuměním, 

Nová škola - Duha 
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světové literatuře  
 
ČJL-9-3-08  
porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování  
 
ČJL-9-3-09  
vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 
 
 

 

4. 1. 2. Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
     Anglický jazyk je vyučován ve druhém až devátém ročníku. Ve druhém ročníku je výuka realizována formou nepovinného předmětu (viz. příloha ŠVP). Výuka 
probíhá v závislosti na počtu žáků buď v celých třídách nebo ve třídách dělených na skupiny a uskutečňuje se v kmenových třídách, jazykových učebnách, 
multimediální učebně nebo v učebně IT. 
     Hlavními metodami výuky jsou samostatná, párová a skupinová práce, doplňují je inscenační metody a hry, do výuky jsou zařazovány krátkodobé projekty, 
práce na PC a příležitostné akce týkající se anglického jazyka (zájezdy do zahraničí, konverzační soutěž, projektové dny atd.). 
Časová dotace předmětu ve 2. ročníku je jedna hodina týdně a ve 3. – 9. ročníku jsou to tři hodiny týdně. 
 
1. stupeň 
 
     Cílem výuky je pomoci žákům tvořit pozitivní vztah k novému předmětu – cizímu jazyku a představit jim kulturu anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá 
zábavnými a motivující formami (hry, zpěv, říkanky, dramatizace). Žáci se seznamují se zvukovou podobou angličtiny, učí se porozumět základním pokynům a 
reagovat na ně, přečíst jednoduchý text, vyhledat v něm požadovanou informaci a porozumět mu, pochopit obsah jednoduchého poslechového cvičení, vytvořit 
jednoduché písemné a ústní sdělení či zvládnout základní ústní i písemnou komunikaci o sobě a svém nejbližším okolí. 
 
 
2.stupeň 
 
     Cílem výuky je vybavit žáky takovými znalostmi základních gramatických jevů a slovní zásoby, které by jim umožnily ústně i písemně se jednoduše vyjádřit  
k situacím běžného každodenního života doma i ve škole, zorientovat se v základních životních situacích v cizojazyčném prostředí a v práci s počítačem a 
Internetem. 
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Dále představit žákům vhodné strategie pro práci se čteným textem a mluveným projevem týkajícím se běžného života doma a ve škole a následně pomoci 
žákům volit takovou strategii, která vede k porozumění daného textu či promluvy přiměřené jejich jazykovým schopnostem.  Žáci jsou seznamováni s reáliemi 
anglicky mluvících zemí a jejich prostřednictvím poznávají kulturu jiných národů a učí se ji chápat a respektovat. 
 
V předmětu jsou integrovány některé tematické okruhy následujících průřezových témat: 
 

 Osobnostní a sociální výchova 
 Výchova demokratického občana 
 Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech 
 Multikulturní výchova 
 Enviromentální výchova 
 Mediální výchova 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 

 volíme témata vztahující se k životu žáky ve škole a mimo ni a jejich prostřednictvím motivujeme a vedeme žáky k osvojení základní gramatiky, slovní 
zásoby 

 motivujeme žáky k procvičování a dalšímu studiu nabízením různých způsobů 
 nabízíme žákům celou řadu různých vhodně zvolených materiálů, čímž seznamujeme žáky s reáliemi a kulturou zemí 
 umožňujeme žákům vlastní realizaci, vedeme je k aplikaci dosažených znalostí a komunikačních schopností v každodenním životě 
 pravidelně sledujeme pokrok žáka a přizpůsobíme výuku případnému opakování nepochopené či nezažité látky 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

 vedeme žáky k využívání získaných jazykových schopností při čtení jednoduchých textů, poslechu, řešení jednoduchých komunikačních situací 
 nabízíme žákům různé strategie pro práci s jednoduchým cizojazyčným textem, při poslechu mluveného slova v cizím jazyce, při vytváření jednoduchých 

textů   
 poskytujeme žákům dostatek příležitostí pro volbu pracovního postupu 
 vedeme žáky k týmové spolupráci při řešení či zpracování zadaného úkolu např. při práci na projektech 
 vedeme žáky k využívání znalostí z jiných předmětů např. při práci na projektech 
 zadáváme úkoly, při kterých u žáků rozvíjíme schopnosti vyhledávat, zpracovat a vyhodnocovat informace z jiných zdrojů 
 poskytujeme žákům dostatek zdrojů a materiálů (dvojjazyčné slovníky, výkladové slovníky, Internet…) pro tuto práci  
 zařazujeme do výuky různé problémové situace napodobující reálné situace v životě a diskutujeme se žáky řešení takových situací 

 
Kompetence komunikativní 
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 předkládáme modelové situace napodobující běžný život (např. nakupování, návštěva lékaře, popis cesty) 
 napomáháme rozvíjet srozumitelnou výslovnost, výstižné a souvislé vyjadřování 
 vedeme žáka k naslouchání ostatním a adekvátní reakci na sdělení jiných 
 zařazujeme písemná cvičení zaměřená na jednoduchou komunikaci (např. pohlednice, dopis, e-mail, sms) 
 nabízíme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci  
 poskytujeme žákům prostor k vyprávění o sobě, svých blízkých, svém okolí a o svém světě 

 
Kompetence sociální a personální 
 

 umožňujeme žákům spolupráci ve dvojicích a ve skupině 
 povzbuzujeme žáky k podílení se na utváření příjemné atmosféry ve třídě 
 rozvíjíme schopnost sebekontroly 
 hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
 podněcujeme žáky k argumentaci 
 přizpůsobujeme výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků 

 
Kompetence občanská 
 

 umožňujeme žákům vytváření vlastních názorů, nabízíme dostatek situací k jejich uplatnění a vedeme k naslouchání a respektování názorů ostatních 
 vedeme je k respektování etnických a kulturních odlišností, umožňujeme náhled do kulturních odlišností především anglicky mluvících zemí 
 umožňujeme žákům spolupráci v týmu 
 pomáháme vytvořit spravedlivé prostředí 
 přispíváme k rozvoji komunikativní dovednosti a argumentaci, vedeme k diskusi 
 nabádáme žáky k sebehodnocení a sebekritice 

 
Kompetence pracovní 
 

 vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce 
 rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 
 kontrolujeme samostatné práce žáků 
 pomáháme žákům efektivně si práci organizovat  
 respektujeme rozdíly ve schopnostech a pracovním tempu žáků 
 umožňujeme žákům pracovat na projektech a referátech, ve kterých se budou učit zvládat sbírat materiály a informace, uspořádávat je, organizovat práci, 

porovnat informace, shrnout hlavní myšlenky, vyjádřit je vlastními slovy 
 vedeme žáky k rekapitulaci získaných vědomostí a schopností na konci každé lekce 
 umožníme žákům pracovat na úkolech, při kterých projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a schopnosti spolupracovat s ostatními 
 používáme různé techniky opakovaně a pravidelně, aby si žák zvykl na jistý druh práce a učení 
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I. stupeň 
 
 

Anglický jazyk 3. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
žák 

 

 
 
Okruhy slovní zásoby: 
 

 pozdravy 
 čísla 1 – 20 
 škola 
 barvy 
 obchod, nakupování 
 jídlo 
 hračky 
 nábytek 
 instrukce 

 
Gramatické struktury: 
 

 Who´s /What´s this? 
 It´s a/an … 
 Is it a …? Yes, it is. No, it isn´t. 
 Can I have… ? 
 Do you like…? Yes, I do. No, I don´t. 
 I like / I don´t like 
 Have you got … ? Yes, I have. No, I  

haven´t. 
 I´ve got a …/ I haven´t got… 
 Where´s the …? 
 In/on/under 
 There´s a … 
 

 

 
OSV 1,6,8 - Osobnostní a sociální 
výchova: 
Rozvoj schopnosti poznávání 
Poznávání lidí 
Komunikace 
 
VMEGS1,2 - Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
MkV4 - Multikulturní výchova - 
multikulturalita  
 
Mezipředmětové vztahy: 
Matematika  
Prvouka  
Pracovní výchova 
Výtvarná výchova  
Hudební výchova  
  
SEBEHODNOCENÍ: 
Žák ohodnotí svůj výkon, 
uvědomuje si některé postupy 
vlastního učení, vidí pokrok 
v učení.  
 

CJ-3-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně 
verbálně i neverbálně 
 

 Porozumí anglickým instrukcím 
učitele a umí na ně reagovat 

 Rozeznává základní rozkazy 
 

 
 
CJ-3-1-02 
zopakuje a použije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal 

 Umí se představit 
 Pozná slovní zásobu z probraných 

okruhů 
 Umí zopakovat a použít probraná 

slova a slovní spojení 
 Naučí se přirozeně používat 

anglické pozdravy 
 Tvoří jednoduché otázky 
 Naučí se jednoduchou písničku a 

básničku 
 

 
CJ-3-1-03 
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu 
 

 Přečte jednoduchý příběh doplněný 
obrázky a porozumí mu 

 

 
CJ-3-1-04 
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, 
pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

 Pochopí smysl a obsah krátké 
nahrávky 

 Na základě poslechu splní krátký 
úkol 

 

  Napíše jednoduchá slova podle 
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CJ-3-1-05 
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 
 

diktátu 
 Spojí si psanou podobu slova 

s mluvenou 

 
CJ-3-1-06 
píše slova a krátké věty na základě textové 
a vizuální předlohy 

 
 Zvládne zapsat jednoduchá slova  

a slovní spojení z probrané slovní 
zásoby 

 Sestaví krátké věty  
 Napíše jednoduchý vzkaz 
 

 
 
 

Anglický jazyk 4. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 

  
Okruhy slovní zásoby: 
 

 lidé 
 oblečení 
 části těla 
 rodina 
 čísla 1 – 100 
 jídlo 
 abeceda 
 zvířata 
 přídavná jména 

 
 
Gramatické struktury: 
 

 he´s / she´s 
 he´s / she´s got 
 Whose … is this? It´s …´s. 
 Present continuous (1.osoba) 

 
OSV1,6,8 - Osobnostní a sociální 
výchova: 
Rozvoj schopnosti poznávání 
Poznávání lidí 
Komunikace 
 
VMEGS1,2 - Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech – Evropa a svět nás 
zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
MKV1,4 – Multikulturní výchova 
Kulturní diference 
Multikulturalita 
 
Mezipředmětové vztahy: 
Výtvarná výchova  
Hudební výchova  
Přírodověda  

 
CJ-5-1-01 
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností 
 

 Rozumí instrukcím učitele 
 

 
CJ-5-1-02 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

 Porozumí krátkému sdělení 
z okruhu probraných témat 

 

CJ-5-1-03 
rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu 

 Plní úkoly k poslechovému textu 
 Odpovídá na otázky 

k poslechovému textu 
 S pomocí obrázků sleduje děj 

poslechového příběhu 
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  Can you…? Yes, I can. N, I can´t 
 I can / I can´t. 
 What are these? They´re … 
 He´s /She´s got … 
 He / she hasn´t got … 
 How many? 
 Some / any 
 He/she likes, doesn´t like 
 osobní zájmena 

 
 

 

Vlastivěda 
  
Sebehodnocení: 
Žák ohodnotí svůj výkon, 
uvědomuje si některé postupy 
vlastního učení, vidí pokrok 
v učení – Deníček 1 a 2 
  
 

MLUVENÍ 
žák  

CJ-5-2-01 
se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 Vede jednoduché rozhovory 
 

CJ-5-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 Dokáže sdělit jednoduché 
informace o sobě 

 Naučí se anglickou říkanku 
 

CJ-5-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá   

 Odpovídá na jednoduché otázky 
z probraných tématických okruhů 

 Tvoří jednoduché otázky 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák  

CJ-5-3-01  
vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům 

 Přečte jednoduchý text a odpoví  
na jednoduché otázky k textu 

CJ-5-3-02 
rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

 Čte krátké příběhy a rozumí jim 

 

PSANÍ 
žák  

CJ-5-4-01  
napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých 
zájmů a každodenního života 

 Napíše o sobě několik vět 
 Doplňuje slova do textu 
 Napíše jednoduchý diktát 
 Sestaví jednoduchý dopis / email 

 
CJ-5-4-02  
vyplní osobní údaje do formuláře 

 Vyplní jednoduchý dotazník 
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Anglický jazyk 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 

  
 
 
Okruhy slovní zásoby: 
 

 koníčky 
 dny v týdnu 
 povolání 
 počasí 
 čas 
 místa ve městě 
 sporty 
 vybrané země světa a Evropy 

 
Gramatické struktury: 
 

 Comparatives 
 Where are …? 
 Next to, opposite, between 
 There are/aren´t 
 Are there…? 
 I like + …ing 
 Neurčitý člen  a/an 
 sloveso být – tvary kladné, záporné, 

otázky 
 sloveso mít – tvary kladné, záporné, 

otázky 
 přivlastňovací zájmena 
 tázací zájmena 
 přítomný prostý čas – tvary kladné a 

záporné (1. a 3. osoba č.j.) 
 
 

 
 
OSV 1,6,8 - Osobnostní a 
sociální výchova: 
Rozvoj schopnosti poznávání 
Poznávání lidí 
Komunikace 
 
VMEGS 1,2 – Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
MKV 1,2,4 – Multikulturní 
výchova 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 
 
 
EV 2 – Environmentální výchova  
Základní podmínky života 
 
MV 6 – Mediální výchova 
Tvorba mediálního sdělení 
 
Mezipředmětové vztahy: 
Český jazyk a literatura 
Prvouka 
Matematika 
Vlastivěda 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
 

CJ-5-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností 

 Rozumí instrukcím učitele 
 

CJ-5-1-02  
rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

 Porozumí krátkému sdělení 
z okruhu probraných témat 

 

CJ-5-1-03  
rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu 

 Plní úkoly k poslechovému textu 
 Odpovídá na otázky 

k poslechovému textu 
 S pomocí obrázků sleduje děj 

poslechového příběhu 
 Dokáže velmi jednoduše 

reprodukovat poslechový text 
 

MLUVENÍ 
žák  

CJ-5-2-01  
se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 Zapojí se do rozhovoru na dané 
téma 

 
CJ-5-2-02  
sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
 

 Představí se 
 Krátce pohovoří o sobě  

 

CJ-5-2-03  
odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a 

 Dokáže klást jednoduché otázky na 
daná témata 

 Odpovídá na jednoduché otázky v 
okruhu probraných témat 
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podobné otázky pokládá    Popíše jednoduchý obrázek 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 

 

CJ-5-3-01  
vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům 

 Přečte jednoduchý souvislý text 
 Odpoví na otázky k přečtenému 

textu 
 Vyhledá v textu základní informace 
 Rozumí základnímu obsahu textu 
 

CJ-5-3-02  
rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

 Seřadí obrázky podle textu 
 Pracuje se slovníkem 

 

PSANÍ 
žák 

 

 
CJ-5-4-01  
napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých 
zájmů a každodenního života 

 Napíše jednoduché věty 
 Napíše diktát 
 Dokáže sestavit dopis / email 
 Vytvoří osnovu k textu 
 Vytvoří krátký souvislý text v okruhu 

probraných témat 
 

CJ-5-4-02 
vyplní osobní údaje do formuláře  Vyplní jednoduchý dotazník o sobě 

 

 
 
 

II. stupeň 
 

Anglický jazyk 6. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 
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CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

 porozumí jednoduchým pokynům, 
otázkám a požadavkům učitele 

 porozumí základní slovní zásobě v 
nahrávkách a v promluvě učitele 

 

 
 
 
 
Okruhy slovní zásoby: 
 

 čas 
 denní režim 
 volnočasové aktivit 
 nábytek 
 části domu 
 místa ve městě 
 popis osob 
 oblečení 
 sporty 
 domácí práce 
 prázdniny a festivaly 
 domácí a divoká zvířata 
 školní předměty 

 
 
Gramatika: 
 

 přítomný čas prostý 
 přítomný čas průběhový 
 přítomné časy - rozdíl 
 časové předložky 
 místní předložky 
 sloveso can 
 there is /are 
 řadové číslovky 
 frekvenční příslovce 
 muset 
 osobní a předmětová zájmena 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MKV 1, 2, 4 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

 
OSV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Kreativita 
Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
VMEG 1, 2 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 
Zeměpis 
Výtvarná výchova 
Přírodopis 
Hudební výchova 
Tělesná výchova 
Informatika 
Výchova ke zdraví 
 

CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

 orientuje se v krátkém poslechu  
 pochopí hlavní myšlenku krátkého 

poslechu 
 získá požadované informace z krátkého 

poslechu a použije je ke splnění úkolu 
(seřadí obrázky, přiřadí informaci k 
obrázku, vybere správnou možnost 
doplní tabulku, odpoví na otázky) 
 

MLUVENÍ 
žák 

 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

 vytváří jednoduché otázky k získání 
informací o probíraných tématech 

 odpoví na jednoduché otázky o 
probíraných tématech  

 používá základní fráze a ustálená 
spojení 

 sestaví jednoduchý rozhovor podle 
vzoru 

 předvede scénku 

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

 
 krátce se představí 
 jednoduše hovoří o probíraných 

tématech 
 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

 
 zformuluje jednoduché a krátké věty 

popisující přítomnost 
 zformuluje jednoduchý popis 
 jednoduše převypráví krátký příběh 
 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

žák 
 

CJ-9-3-01  
vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 

 vyhledá jednotlivé informace  
v jednoduchém autentickém textu  

 porozumí hlavní myšlence 
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materiálech jednoduchého autentického textu 
 orientuje se ve dvojjazyčném slovníku 
 

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

 vyhledá požadované informace v 
krátkém a jednoduchém textu, 
porozumí jim a použije je ke splnění 
úkolu (doplní tabulku, přiřadí text k 
obrázkům, rozliší pravdivá a lživá 
tvrzení o textu, odpoví na otázky) 

 přečte krátký a jednoduchý text a 
porozumí jeho hlavní myšlence 

 

PSANÍ 
žák 

 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 vyplní jednoduchý formulář  
 

CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

 sestaví jednoduchý a krátký text a 
popis  

 

CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení  reaguje na jednoduchý vzkaz 

 
 

Anglický jazyk 7. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

 porozumí jednoduchým pokynům, 
otázkám a požadavkům učitele 

 porozumí základní slovní zásobě v 
nahrávkách a v promluvě učitele 

 
CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

 orientuje se v krátkém poslechu  
 pochopí hlavní myšlenku krátkého 
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vyslovované promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat 

poslechu 
 získá požadované informace z krátkého 

poslechu a použije je ke splnění úkolu 
(seřadí obrázky, doplní tabulku, doplní do 
rozhovoru, přiřadí text k obráku) 
 

Okruhy slovní zásoby: 
 
 prázdniny 
 jídlo a pití 
 místa 
 počasí  
 přídavná jména 
 TV pořady, filmy 

 
Gramatika: 
 
 Minulý čas slovesa být 
 minulý čas pravidelný a nepravidelný 

slovesa 
 počitatelná a nepočitatelná podstatná 

jména 
 how much/ how many? 
 some/any 
 a little / a few 
 členy a/an, some, the 
 like/love/hate + ..ing 
 otázky s how 
 2. a 3. stupeň přídavných jmen 

 vyjádření budoucnosti pomocí going to 

 have to 
 

 

MKV 1, 2, 4 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

 
OSV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Kreativita 
Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
VMEG 1, 2 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
MV 6 
Tvorba mediálního sdělení 
 
Mezipředmětové vztahy: 
Zeměpis 
Výtvarná výchova 
Přírodopis 
Hudební výchova 
Matematika 
Občanská výchova 
Český jazyk 
Informatika 
Výchova ke zdraví 
 

MLUVENÍ 
žák 

 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

 vytváří otázky k získání informací o 
probíraných tématech  

 odpoví na otázky týkající se probíraných 
témat 

 zformuluje jednoduché a krátké věty 
popisující přítomnost a minulost 

 sestaví jednoduchý rozhovor 
 reaguje v běžných životních situacích 

CJ-9-2-02 
 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

 krátce se představí 
 jednoduše hovoří o probíraných 

tématech 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

 zformuluje jednoduché a krátké věty 
popisující přítomnost a minulost 

 zformuluje jednoduchý popis 
 jednoduše převypráví příběh v 

přítomnosti a minulosti 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 

 

CJ-9-3-01  
vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

 přečte krátký a jednoduchý text a 
porozumí jeho hlavní myšlence 

 vyhledá požadované informace v 
krátkém a jednoduchém textu, porozumí 
jim a použije je ke splnění úkolu (vybere 
správné tvrzení, přiřadí obrázky k textu, 
odpoví na otázky, doplní tabulku atd.) 

 
CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

 používá dvojjazyčný slovník 
 přečte si příběh, komiks, krátký článek na 

různá témata a porozumí mu 
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 používá vhodné strategie pro odvození 
významu slova/fráze 

 

PSANÍ 
žák 

 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

 sestaví krátký jednoduchý text  
 jednoduše popíše události v minulosti 

 

CJ-9-4-03 
reaguje na jednoduché písemné sdělení  odpoví na jednoduchý email 

 
 

Anglický jazyk 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Průřezová témata: 
MKV 1, 2, 4 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

 
OSV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Kreativita 
Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 

CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

 porozumí klíčovým pokynům, otázkám 
a požadavkům učitele 

 porozumí klíčové slovní zásobě v 
nahrávkách a v promluvě učitele 

 
CJ-9-1-02 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

 orientuje se v poslechu  
 pochopí hlavní myšlenku poslechu 
 získá požadované informace z 

poslechu a použije je ke splnění úkolu 
(seřadí obrázky, doplní tabulku, doplní 
do rozhovoru, přiřadí text k obráku) 
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MLUVENÍ 
žák  

 
 
 
 
 
 
Okruhy slovní zásoby: 
 
 classroom language 
 životní etapy 
 rodiny 
 pozvání, oblíbené a neoblíbené činnosti 
 vesmír 
 místa 
 užitečné výrazy nabízející pomoc 
 kolokace 
 přírodní katastrofy 
 domy a bydlení 
 doprava 

 
Gramatika: 
 
 porovnání přítomných časů 
 minulý čas prostý a průběhový, porovnání 

minulých časů 
 vyjadřování budoucnosti pomocí will a 

going to 
 minulý čas průběhový 
 

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
VMEG 1, 2 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
MV 1, 6 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
Tvorba mediálního sdělení 
 
Mezipředmětové vztahy 
Zeměpis 
Přírodopis 
Dějepis 
Občanská výchova 
Informatika 
Hudební výchova 
Výchova ke zdraví 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

 vytváří otázky k získání informací o 
probíraných tématech  

 odpoví na otázky týkající se 
probíraných témat 

 zformuluje jednoduché popisující 
přítomnost a minulost a budoucnost 

 sestaví a předvede jednoduchý 
rozhovor 

 reaguje v běžných životních situacích 
CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

 jednoduše mluví o svých názorech, 
plánech, prožitcích v přítomnosti, 
minulosti, budoucnosti 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

 zformuluje jednoduché a krátké věty 
popisující události v minulosti a plány v 
budoucnosti 

 reprodukuje obsah jednoduchého 
příběhu, textu 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 

 

CJ-9-3-01  
vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

 přečte krátký a jednoduchý autentický 
text a porozumí jeho hlavní myšlence 

 vyhledá požadované informace v 
krátkém a jednoduchém autentickém 
textu a porozumí jim  

 

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

 přečte text a porozumí jeho hlavní 
myšlence 

 vyhledá požadované informace v textu 
a porozumí jim  

 zjištěné informace použije  ke splnění 
úkolu (vybere pravdivé tvrzení, doplní 
chybějící informaci, odpoví na otázky, 
vybere správný obrázek,…) 

 používá dvojjazyčný slovník 
 seznamuje se s výkladovým slovníkem 
 používá strategie pro určení významu 
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neznámých slov v textu 
 

PSANÍ 
žák 

 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

 sestaví krátký jednoduchý text o svých 
zážitcích v přítomnosti, minulosti a 
budoucnosti 

 vytvoří možné pokračování příběhu 
 jednoduše písemně vyjádří svůj názor 
 při psaní využívá slovník  

 

CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení  odpoví na jednoduchý dopis 

 
 

Anglický jazyk 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okruhy slovní zásoby: 
 

 
Průřezová témata: 
MKV 1, 2, 4 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

 
OSV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Kreativita 
Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodovací 

CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

 porozumí klíčovým pokynům, 
otázkám a požadavkům učitele 

 porozumí klíčovým informacím   
v nahrávkách a v promluvě učitele 

 
CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

 orientuje se v poslechu  
 pochopí hlavní myšlenku poslechu  
 získá požadované informace z 

poslechu a použije je ke splnění 
úkolu (seřadí obrázky, doplní 
tabulku, doplní do rozhovoru, 
přiřadí text k obráku) 
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MLUVENÍ 
žák 

  tělo, nemoci a úrazy 
 pocity a emoce 
 místa ve městě, popis cesty 
 frázová slovesa 
 nápisy a cedule 
 počítače a internet 

 
Gramatika: 
 
 určité a neurčité členy 
 předpřítomný čas 
 udílení rad pomocí should / shouldn´t 
 vyjádření povinnosti pomocí must a have 

to 
 

dovednosti 
 
VMEG 1, 2 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
VDO 1 
Občanská společnost a škola 
 
MV 1, 6 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
Tvorba mediálního sdělení 
 
Mezipředmětové vztahy 
Dějepis 
Zeměpis 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Informatika 
Výchova ke zdraví 
 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

 vytváří otázky k získání informací o 
probíraných tématech  

 odpoví na otázky týkající se 
probíraných témat  

 zformuluje jednoduché a krátké 
věty popisující přítomnost, 
minulost, budoucnost a 
předpřítomnost 

 zformuluje návrh,omluvu, 
 jednoduchou radu 
 reaguje přiměřeně ve formáních I 

neformálních situacích 
 používá složitější gramatické jevy k 

realizaci komunikačního záměru 
 

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

 pohovoří o sobě, rodině, 
kamarádech, volném čase a 
dalších tématech s použitím širší 
slovní zásoby  a pokročilejších 
gramatických struktur 

 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

 zformuluje věty popisující události v 
přítomnosti, v minulosti, v 
budoucnosti 

 reprodukuje obsah složitějšího 
příběhu, textu 

 shrne hlavní myšlenky příběhu, 
textu, konverzace 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 

 

 
 
 
CJ-9-3-01  
vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

 pracuje s autentickými texty – 
vyhledává a zpracovává nové 
informace 

 vyhledá požadované informace v 
autentickém textu, porozumí jim a 
použije je ke splnění úkolu (odpoví 
na otázky, spojí věty, přiřadí 
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obrázky) 
 

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

 přečte text a porozumí jeho hlavní 
myšlence 

 vyhledá požadované informace v 
textu a porozumí jim  

 zjištěné informace použije ke 
splnění úkolu (vybere pravdivé 
tvrzení, doplní chybějící informaci, 
odpoví na otázky, vybere správný 
obrázek,…) 

 používá dvojjazyčný slovník 
 používá výkladový slovník 
 

PSANÍ 
žák 

 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 vyplní základní údaje o sobě, své 
rodině, volném čase ve složitějším 
formuláři 

CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

 
 sestaví text, příběh s použitím 

přítomného, minulého, budoucího  
a předpřítomného času 

 při psaní využívá slovník  
 při psaní využívá širší slovní 

zásobu a pokročilejší gramatické 
struktury 

 písemně shrne hlavní myšlenky 
textu nebo konverzace 

 

CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 reaguje na dopis / email a otázky  
v něm 
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4. 1. 3. Další cizí jazyk 

  
Vzdělávací obsah předmětu je realizován v 8. a 9. ročníku ZŠ. V 7. ročníku si žáci vybírají podle zájmu další cizí jazyk. Volí ruský nebo německý jazyk. Další 
zvolenou nabídkou je anglický jazyk určený výhradně pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem. Předmět přispívá k chápání a objevování skutečnosti, jeho 
úkolem je poskytovat jazykový základ pro komunikaci žáků, snižovat jazykové bariéry. Umožňuje poznávat životy lidí a kulturní tradice. Slouží k prohlubování 
mezinárodního porozumění. 
 
Časová dotace 
 
V 8. roč. 3 hod/týden, v 9. roč. 3hod/týden. 
Učitelé rozvíjejí u žáků kompetence k učení, žáci využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení. Propojují získané poznatky do širších celků, pracují  
s úkoly, při kterých vyhledávají a kombinují informace. 
 
Kompetence k řešení problémů - je třeba žákům umožnit volný přístup k informačním zdrojům, žáci umí vyhledat vhodné informace. 
 
Kompetence komunikativní - žáci komunikují na odpovídající úrovni, jsou vedeni k výstižnému a souvislému projevu, vytváření příležitostí pro komunikaci mezi 
žáky,vedou žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány ve dvojicích a individuálně. 
 
Kompetence sociální a personální - žáci spolupracují ve skupině, podílejí se na příjemné atmosféře týmu, jsou schopni sebekontroly. Jsou hodnoceni 
způsobem, který jim ukáže jejich pokrok, na základě daných kriterií hodnotí svoji činnost. 
 
Kompetence občanské - žáci prezentují své myšlenky a názory, jsou vedeni k diskuzi, k vzájemnému naslouchání. 
 
Kompetence pracovní - žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci, pomáhá jim to při cestě k správnému řešení,je nutno zohledňovat rozdíly v 
pracovním tempu žáků a v jejich znalostech. 
 
Při výuce jsou používány výukové skupiny, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná i ústní), samostatná práce vyhledávání informací, práce 
se slovníkem, s autentickými materiály,recitace, výukové programy na PC. 
 
Cíle 
žáci postupně získávají poznatky o cizím jazyku a zemi (či zemích),kde se tímto jazykem mluví, o reáliích, životě v dané zemi. 
Z průřezových témat se realizuje: OSV, VMEGS, MKV, MV, VDO 
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Ruský jazyk 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM  
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-9-1-03 
rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat  
 
DCJ-9-1-01p 
je seznámen se zvukovou podobou 
cizího jazyka 

 
DCJ-9-1-02p  
rozumí výrazům pro pozdrav  
a poděkování 

 
DCJ-9-1-03p  
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) - rozumí 
otázkám, které se týkají základních 
osobních údajů (zejména jména 

 
 

 rozumí jednoduchým 
pokynům učitele (otevři si 
sešit, učebnici, pracovní 
sešit, přečti, přelož, doplň, 
napiš) 

 
 
 

 rozumí slovům 
a jednoduchým větám, 
které se vztahují 
k probíranému tématu 
(reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí, 
kalendářní rok, zvířata, 
rodina, obec, dopravní 
prostředky, domov, 
povolání) 

 vyjmenuje základní slovní 
zásobu k danému tématu 

 
 rozumí jednoduchým 

informacím 
v poslechových textech 
odpovídajících jeho 
znalostní úrovni 

 vypíše několik slov 
z poslechového textu 

 
 napodobuje přízvuk 
 přečte grafickou podobu 

slov 
 
 

 odpoví na pozdrav 

 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka 
 

 Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky 

 
Slovní zásoba 
 

 Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem 

 
Tematické okruhy 
 

 Reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí, kalendářní rok, zvířata, rodina, 
obec, dopravní prostředky, domov, 
povolání  

 
Mluvnice 
 

 Základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
 
VMEG – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – Multikulturalita, lidské vztahy 
 
Čj – srovnávání gramatiky 
 
M – jednoduché početní úkony v ruštině 
 
Z – reálie Ruska, státy 
 
D – stručné dějiny Ruska 
 
ITC – využití PC a internetu při výuce RJ 
  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – média, komunikace 
 
OV – obec, místo, kde žijeme, ve škole, 
sebepoznání, sebepojetí, mezi vrstevníky, 
komunikace, naše potřeby 
 
VV – zhotovování plakátů, projektů 
 
HV – nácvik ruských písní 
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a věku) - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele 

 zná slovíčka pro prosbu 
a poděkování 

 
 seznámí se se slovní 

zásobou daného 
tematického okruhu 

 vyjmenuje a vypíše 
základní slova a fráze k 
danému tématu 

 reaguje na pokyny učitele 
 

MLUVENÍ  
Žák  
 
DCJ-9-2-01 
se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 
DCJ-9-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 
 
DCJ-9-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

 
DCJ-9-2-02p 
sdělí své jméno a věk 

 
 

 Zapojí se do 
jednoduchých rozhovorů 
o sobě  

 Odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného a rodiny 

 
 Stručně představí sebe, 

svoji rodinu a blízké 
 popíše rodinné fotografie 
 vyjmenuje některé státy, 

národnosti a cizí jazyky 
 

 Reaguje na pokyny 
učitele 

 umí použít slovosled ve 
větě oznamovací a tázací 

 odpoví na základní otázky 
o sobě a své rodině 

 popíše své zájmy 
jednoduchými větami 

 umí položit základní 
otázky 

 
 sdělí základní informace o 

sobě (jméno, věk, 
bydliště) 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Žák  
 
DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 
 
DCJ-9-3-02p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických okruhů 
opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 
 

 
 

 Přečte jednotlivá písmena 
abecedy 

 Přeloží do ČJ základní 
pokyny 

 
 

 Ke každému 
z tematických celků 
vyjmenuje a vypíše 
několik slov 

  

 
PSANÍ  
Žák  
 
DCJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

 
 

DCJ-9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných 
témat  

 
DCJ-9-4-02p 
reaguje na jednoduchá písemná 
sdělení, která se týkají jeho osoby 

 
 

 Vyplní dokument se 
základními osobními údaji 

 Nadepíše obálku k dopisu 
 

 V psané podobě stručně 
představí sebe i své 
blízké 

 Vytvoří projekt o sobě a 
své rodině, který doplní 
slovním komentářem 

 
 odpovídá na otázky 

mířené na jeho osobu 
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Ruský jazyk 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Žák 
 
DCJ-9-1-03  
rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat  
 
DCJ-9-1-03p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) - 
rozumí otázkám, které se týkají 
základních osobních údajů (zejména 
jména a věku) - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele 

 
 
 

 
 Jednoduchými větami 

popíše obsah 
poslechového textu 

 Rozumí tematické linii 
v poslechovém cvičení 

 
 
 

 Seznámí se se slovní 
zásobou témat 9. ročníku 
(škola, volný čas, 
kalendářní rok, počasí, 
příroda, oblékání, lidské 
tělo, zdraví, jídlo, nákupy, 
reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí) 

 Zná slovní zásobu těchto 
témat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka 
 

- Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky 

 
Slovní zásoba 
 

- Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem 

 
Tematické okruhy 
 

- Škola, volný čas, kalendářní rok, počasí, 
příroda, oblékání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 
nákupy, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí  
 

Mluvnice 
 

- Základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
 
VMEG – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – Multikulturalita, lidské vztahy 
 
Čj – srovnávání gramatiky 
 
M – jednoduché početní úkony v ruštině 
 
Z – reálie Ruska, státy 
 
D – stručné dějiny Ruska 
 
ITC – využití PC a internetu při výuce RJ  
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – média, komunikace 
 
OV – obec, místo, kde žijeme, ve škole, 
sebepoznání, sebepojetí, mezi vrstevníky, 
komunikace, naše potřeby 
 
VV – zhotovování plakátů, projektů 
 
HV – nácvik ruských písní 
 
 
 

MLUVENÍ  
Žák  
 
DCJ-9-2-01 
se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 

 
 

 
 

 Vede dialog se svým 
spolužákem na probírané 
téma 

 Napíše email kamarádovi z 
ciziny 
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DCJ-9-2-01p 
pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas 
a nesouhlas 

 
 

 Umí pozdravit s ohledem 
na vykání a tykání 

 Poděkuje, poprosí v celé 
větě 

 Umí správně použít zápor 
ve větě 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Žák  
 
DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

 
 

DCJ-9-3-02 
rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným 
tématům 
 
 
DCJ-9-3-03 
rozumí krátkému jednoduchému 
textu zejména, pokud má k dispozici 
vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 
 

 
 

 Rozumí pokynům učitele 
 Rozumí zadáním v učebnici 

a dalších výukových 
materiálech 

 
 Rozlišuje grafickou a 

mluvenou podobu slov 
 Sám sestaví jednoduché 

věty k danému tématu 
 Vyjmenuje základní slovní 

zásobu 
 

 Rozumí jednoduchému 
textu, který odpovídá 
základní úrovni znalostí  

 Vyhledá v textu potřebnou 
informaci 

 Umí pracovat se slovníkem 
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PSANÍ  
Žák  

 
DCJ-9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat  
 
DCJ-9-4-03 
stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
 

 
 

 Komunikuje o své rodině, 
sobě a svých zálibách 

 Odpovídá na otázky, které 
se týkají jeho rodiny a 
volného času 
 

 
 Rozumí základním 

informacím jednoduchého 
textu 

 Vypíše z něj známá slova a 
pomocí slovníku přeloží 
slova neznámá 

 Odpoví na dopis od 
kamarádů z ciziny 

 

 
 
 

Německý jazyk 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
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 

 
 
 

 rozumí jednoduchým 
pokynům učitele (otevři si 
sešit, učebnici, pracovní 
sešit, přečti, přelož, doplň, 
napiš) 

 
 
 

 rozumí slovům 
a jednoduchým větám, 
které se vztahují 
k probíranému tématu 

 
 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka 
 

 Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky 
 
 

 
Slovní zásoba 
 

 Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích 

 
 
 
VMEG – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – Multikulturalita, lidské vztahy 
 
Čj – srovnávání gramatiky 
 
M – jednoduché početní úkony v němčině 
 
Z – reálie německy mluvících zemí 
 
D – stručné dějiny Německa 
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DCJ-9-1-03 
rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat  
 
DCJ-9-1-01p 
je seznámen se zvukovou podobou 
cizího jazyka 

 
DCJ-9-1-02p  
rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování 

 
DCJ-9-1-03p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) - 
rozumí otázkám, které se týkají 
základních osobních údajů (zejména 
jména a věku) - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele 

(rodina, kalendářní rok, 
zvířata, škola, volný čas, 
příroda, reálie zemí 
příslušných 
jazykových oblastí, 
potraviny, nákupy) 

 vyjmenuje základní slovní 
zásobu k danému tématu 

 
 rozumí jednoduchým 

informacím v poslechových 
textech odpovídajících jeho 
znalostní úrovni 

 vypíše několik slov 
z poslechového textu 

 
 napodobuje přízvuk 
 přečte grafickou podobu 

slov 
 
 

 odpoví na pozdrav 
 zná slovíčka pro prosbu a 

poděkování 
 

 seznámí se se slovní 
zásobou daného 
tematického okruhu 

 vyjmenuje a vypíše 
základní slova a fráze k 
danému tématu 

 reaguje na pokyny učitele 
 

probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem 

 
Tematické okruhy 
 

 Rodina, kalendářní rok, zvířata, škola, 
volný čas, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí, potraviny, nákupy) 

 
Mluvnice 
 

 Základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
ITC – využití PC a internetu při výuce RJ  
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – média, komunikace 
 
OV – obec, místo, kde žijeme, ve škole, 
sebepoznání, sebepojetí, mezi vrstevníky, 
komunikace, naše potřeby 
 
VV – zhotovování plakátů, projektů 
 
HV – nácvik německých písní 
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MLUVENÍ  
Žák  
 
DCJ-9-2-01 
se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 

 
DCJ-9-2-02 
sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 
 
DCJ-9-2-03 
odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a podobné 
otázky pokládá 

 
 

DCJ-9-2-02p 
sdělí své jméno a věk 

 
 

 Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů o sobě  

 Odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného a rodiny 

 
 Stručně představí sebe, 

svoji rodinu a blízké 
 popíše rodinné fotografie 
 vyjmenuje některé státy, 

národnosti a cizí jazyky 
 

 Reaguje na pokyny učitele 
 umí použít slovosled ve 

větě oznamovací a tázací 
 odpoví na základní otázky 

o sobě a své rodině 
 popíše své zájmy 

jednoduchými větami 
 umí položit základní otázky 

 
 sdělí základní informace o 

sobě (jméno, věk, bydliště) 

 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
Žák  
 
DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 
 
DCJ-9-3-02p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) 

 
 

 Přečte jednotlivá písmena 
abecedy 

 Přeloží do ČJ základní 
pokyny 

 
 

 Ke každému z tematických 
celků vyjmenuje a vypíše 
několik slov 
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PSANÍ  
Žák  
 
 
DCJ-9-4-01 
vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

 
DCJ-9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat  

 
DCJ-9-4-02p 
reaguje na jednoduchá písemná 
sdělení, která se týkají jeho osoby 

 
 

 Vyplní dokument se 
základními osobními údaji 

 Nadepíše obálku k dopisu 
 

 V psané podobě stručně 
představí sebe i své blízké 

 
 Vytvoří projekt ke každému 

probíranému tématu 
(rodina, kamarádi, volný 
čas, zvířata, škola, 
kalendářní rok), 
který doplní slovním 
komentářem  

 Odpovídá na otázky mířené 
na jeho osobu 
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Německý jazyk 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
 
Žák 
 
DCJ-9-1-03 
rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat 
  
 
DCJ-9-1-03p 
rozumí jednoduchým slovům, se 
kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) - 
rozumí otázkám, které se týkají 
základních osobních údajů (zejména 
jména a věku) - rozumí jednoduchým 
pokynům učitele 

 
 
 

 
 Jednoduchými větami 

popíše obsah 
poslechového textu 

 Rozumí tematické linii 
v poslechovém cvičení 

 
 
 

 Seznámí se se slovní 
zásobou 
témat 9. ročníku (bydlení, 
orientace ve městě, zdraví 
a lidské tělo, cestování, 
počasí, oblékání, reálie 
zemí příslušných jazyk. 
oblastí, povolání) 

 Zná slovní zásobu těchto 
témat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka 
 

 Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov, 
fonetické znaky 

 
Slovní zásoba 
 

 Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se 
slovníkem 

 
Tematické okruhy 
 

 Bydlení, orientace ve městě, zdraví a 
lidské tělo, dopravní prostředky, 
cestování, oblékání, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí, povolání 
 

Mluvnice 
 

 Základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
 
 
 
VMEG – Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MKV – Multikulturalita, lidské vztahy 
 
Čj – srovnávání gramatiky 
 
M – jednoduché početní úkony v němčině 
 
Z – reálie německy mluvících zemí 
 
D – stručné dějiny Německa 
 
ITC – využití PC a internetu při výuce RJ  
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – média, komunikace 
 
OV – obec, místo, kde žijeme, ve škole, 
sebepoznání, sebepojetí, mezi vrstevníky, 
komunikace, naše potřeby 
 
VV – zhotovování plakátů, projektů 
 
HV – nácvik německých písní 
 

MLUVENÍ  
 
Žák  
 
DCJ-9-2-01 
se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 

 

 
 Vede dialog se svým 

spolužákem na probírané 
téma 

 Napíše email kamarádovi  
z ciziny 

 
 Umí pozdravit s ohledem 
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DCJ-9-2-01p 
pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas 
a nesouhlas 

 
 

na vykání a tykání 
 Poděkuje, poprosí v celé 

větě 
 Umí správně použít zápor 

ve větě 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
 
Žák  
 
DCJ-9-3-01 
rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

 
DCJ-9-3-02 
rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným 
tématům 
 
DCJ-9-3-03 
rozumí krátkému jednoduchému 
textu zejména, pokud má k dispozici 
vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 
 

 
 Rozumí pokynům učitele 
 Rozumí zadáním v učebnici 

a dalších výukových 
materiálech 

 
 Rozlišuje grafickou a 

mluvenou podobu slov 
 Sám sestaví jednoduché 

věty k danému tématu 
 Vyjmenuje základní slovní 

zásobu 
 

 Rozumí jednoduchému 
textu, který odpovídá 
základní úrovni znalostí  

 Vyhledá v textu potřebnou 
informaci 

 Umí pracovat se slovníkem 
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PSANÍ  
Žák  

 
DCJ-9-4-02 
napíše jednoduché texty týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat  
 
DCJ-9-4-03 
stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
 

 
 
 

 Komunikuje o své rodině, 
sobě a svých zálibách 

 Odpovídá na otázky, které 
se týkají jeho rodiny a 
volného času 
 

 Vytvoří projekt ke každému 
probíranému tématu, který 
doplní slovním komentářem 

 Rozumí základním 
informacím jednoduchého 
textu 

 Vypíše z něj známá slova a 
pomocí slovníku přeloží 
slova neznámá 

 Odpoví na dopis od 
kamarádů z ciziny 

 Dokáže sepsat krátký 
pozdrav z výletu 

 

 
 
 

Anglický jazyk pro žáky s IVP 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Žák 
 

 
Okruhy slovní zásoby: 
 
 classroom language 
 životní etapy 
 rodiny 
 pozvání, oblíbené a neoblíbené činnosti 
 vesmír 
 místa 
 užitečné výrazy nabízející pomoc 

 
Průřezová témata: 
MKV 1, 2, 4 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

 
OSV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Kreativita 

 
CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 

 
 porozumí základním pokynům, otázkám 

a požadavkům učitele 
 

  



 96

CJ-9-1-02 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

 orientuje se v jednoduchém a 
opakovaném poslechu  

 pochopí hlavní myšlenku poslechu 
 získá požadované informace z 

poslechu a použije je ke splnění úkolu 
(seřadí obrázky, doplní tabulku, doplní 
do rozhovoru, přiřadí text k obráku) 

 

 kolokace 
 přírodní katastrofy 
 domy a bydlení 
 doprava 

 
Gramatika: 
 
 porovnání přítomných časů 
 minulý čas prostý a průběhový, porovnání 

minulých časů 
 vyjadřování budoucnosti pomocí will a 

going to 
 minulý čas průběhový 
 

 

Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
VMEG 1, 2 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
MV 1, 6 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
Tvorba mediálního sdělení 
 
Mezipředmětové vztahy 
Zeměpis 
Přírodopis 
Dějepis 
Občanská výchova 
Informatika 
Hudební výchova 
Výchova ke zdraví 

 
MLUVENÍ 
Žák 
 
 
CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

 
 vytváří jednoduché otázky k získání 

informací o probíraných tématech  
 jednoduše odpoví na otázky týkající se 

probíraných témat 
 zformuluje jednoduché věty popisující 

přítomnost a minulost a budoucnost 
 sestaví a předvede jednoduchý 

rozhovor 
 reaguje v běžných životních situacích 

 
 
CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 
 

 
 jednoduše mluví o svých názorech, 

plánech, prožitcích v přítomnosti, 
minulosti, budoucnosti 
 

 
CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

 
 s vizuální oporou zformuluje 

jednoduché a krátké věty popisující 
události v minulosti a plány v 
budoucnosti 
 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Žák 

 
 
CJ-9-3-01  
vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 

 
 zorientuje se v jednoduchém textu 
 vyhledá v něm základní informace 
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materiálech 
 
 
CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

 
 přečte text a porozumí jeho hlavní 

myšlence 
 vyhledá požadované informace v textu 

a porozumí jim  
 zjištěné informace použije  ke splnění 

úkolu (vybere pravdivé tvrzení, doplní 
chybějící informaci, odpoví na otázky, 
vybere správný obrázek,…) 
 

 
PSANÍ 
Žák 

 
 
CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

 

 
CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
 

 
 

 
CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 

 

 

Anglický jazyk pro žáky s IVP 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

3 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 
Žák 

 

 
 

Okruhy slovní zásoby: 
 
 tělo, nemoci a úrazy 
 pocity a emoce 

 
Průřezová témata: 
MKV 1, 2, 4 
Kulturní diference 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

 

 
CJ-9-1-01  
rozumí informacím v jednoduchých 

 
 porozumí klíčovým pokynům, 

otázkám a požadavkům učitele 
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poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 

 porozumí klíčovým informacím  v 
nahrávkách a v promluvě učitele 

 

 místa ve městě, popis cesty 
 frázová slovesa 
 nápisy a cedule 
 počítače a internet 

 
 
 
 

Gramatika: 
 
 určité a neurčité členy 
 předpřítomný čas 
 udílení rad pomocí should / shouldn´t 
 vyjádření povinnosti pomocí must a have 

to 
 

OSV 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Sebepoznání a sebepojetí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Kreativita 
Poznávání lidí 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a kompetice 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 
VMEG 1, 2 
Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 
 
VDO 1 
Občanská společnost a škola 
 
MV 1, 6 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
Tvorba mediálního sdělení 
 
Mezipředmětové vztahy 
Dějepis 
Zeměpis 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Informatika 
Výchova ke zdraví 
 

 
CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

 
 orientuje se v poslechu  
 pochopí hlavní myšlenku poslechu  
 získá požadované informace z 

poslechu a použije je ke splnění 
úkolu (seřadí obrázky, doplní 
tabulku, doplní do rozhovoru, 
přiřadí text k obráku) 

 
 
MLUVENÍ 
Žák 

 
 
CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

 
 vytváří otázky k získání informací o 

probíraných tématech  
 jednoduše odpoví na otázky týkající 

se probíraných témat  
 zformuluje jednoduché a krátké 

věty popisující přítomnost, 
minulost, budoucnost a 
předpřítomnost 

 zformuluje návrh,omluvu, 
 jednoduchou radu 
 

 
CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 
 

 
 pohovoří o sobě, rodině, 

kamarádech, volném čase a 
dalších tématech s použitím širší 
slovní zásoby a pokročilejších 
gramatických struktur 

 
 
CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 
 

 
 zformuluje jednoduché věty 

popisující události v přítomnosti, v 
minulosti, v budoucnosti 

 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Žák 
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CJ-9-3-01  
vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

 
 pracuje s jednoduchými 

autentickými texty 
 vyhledá požadované informace v 

autentickém textu, porozumí jim a 
použije je ke splnění úkolu (odpoví 
na otázky, spojí věty, přiřadí 
obrázky) 

 
 
CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

 přečte text a porozumí jeho hlavní 
myšlence 

 vyhledá požadované informace v 
textu a porozumí jim  

 zjištěné informace použije  ke 
splnění úkolu (vybere pravdivé 
tvrzení, doplní chybějící informaci, 
odpoví na otázky, vybere správný 
obrázek,…) 

 
 
PSANÍ 
Žák 
 
 
CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 

 

 
CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
 

 
 

 
CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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4. 2. Člověk a společnost 

4. 2. 1. Dějepis  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
     Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, seznamuje s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které 
ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě. Důraz je kladen na hlubší poznání dějin vlastního 
národa v kontextu se světovým a evropským vývojem. Obecné historické problémy jsou konkretizovány zařazováním dějin regionu.  
 
Výuka dějepisu směřuje k: 
 

 rozvíjení vlastního historického vědomí 
 vnímání obrazu hlavních vývojových linií 
 získávání orientace v historickém čase 
 pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 
 chápání kulturní rozmanitosti světa 
 utváření úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti a k jejich ochraně 
 pochopení prvořadé potřeby života v míru 
 k přípravě žáka na život v současné Evropě a ve světě 

 
Dějepis je samostatným vyučovacím předmětem pro žáky II.stupně ZŠ v 6. - 9.ročníku. Navazuje na základy, které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5.ročníku. 
Vyučuje se 2 hod. týdně. Výuku v kmenových třídách doplňují vycházky, výlety, exkurze. 
 
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 
 

 zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,… 
 matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,… 
 výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,… 
 hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,… 
 jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,… 
 občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební systém,… 
 tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,… 

 
 
 
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 
 

 OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita,… 
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 VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská společnost, volební systém, formy vlády, 
totalita, rasismus, holocaust, ideologie,… 

 EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,… 
 MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní 

solidarita,… 
 EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, 

význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně demokratické revoluce,… 
 MV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,… 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení  
 
Učitel 
 

 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
 zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
 vede k zamyšlení nad historickým vývojem 
 konkretizuje obecnou společenskou problematiku na historii regionu 
 podporuje systematickou a pravidelnou domácí přípravu 

 
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, seznamuje se s historií regionu a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na 

společenské a kulturní jevy 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 
 

 zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, PC, AV technika) 
 zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 
 vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování 
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Žák 
 

 vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti 
 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení 
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 
 

 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování 
 zařazuje do výuky diskuzi 
 vede žáky k věcnému argumentování 
 vede žáky k práci s různými typy textů 
 vede k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 
Žák 
 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
 účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,… 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

 
Kompetence sociální a personální  
 
Učitel 
 

 vytváří příznivou atmosféru ve třídě 
 oceňuje práci jedince a spolupráci ve skupině 
 dodává žákům sebedůvěru, rozvíjí jejich charakterové vlastnosti 
 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, uplatňuje individuální přístup k talentovaným žákům i žákům se specifickou poruchou učení 

 
Žák 

 aktivně spolupracuje ve skupině při plnění úkolů, prezentaci i vyhodnocení výsledků  
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, pracuje odpovědně, s úctou i tolerancí k práci druhých 
 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu  

 
 
 



 103

 
Kompetence občanské 
 
Učitel 
 

 respektuje věkové, rozumové, sociální i etnické zvláštnosti žáků 
 reaguje při výuce na společenské i přírodní dění 
 vede žáky k vzájemné ohleduplnosti 
 motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
 pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

 
Žák  
 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 
 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 
 klade důraz na činnostní vyučování a hygienu práce 
 umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 
 vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

 
Žák 
 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 řídí se správnými zásadami při organizaci učení a odpočinku 
 chápe školní práci jako přípravu na budoucí profesi 
 využívá svých znalostí v běžné praxi 
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II. stupeň 
 
 

Dějepis 6. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

2 (0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové vztahy, 
průřezové témata) 

Člověk v dějinách 
 
D-9-1-01 
uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 
 
D-9-1-02 
uvede příklady zdrojů informací o 
minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány 
 
D-9-1-03 
orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v 
chronologickém sledu 

 Měření času, kalendář, letopočet 
doloží na příkladech důležitost 
dějepisných poznatků pro vývoj 
lidstva 

 osvojí si základní periodizaci dějin 
- uvede konkrétní příklady zdrojů 
informací o minulosti, pojmenuje 
instituce, kde jsou shromažďovány 

 osvojí si práci s časovou přímkou  
- orientuje se na mapě 

 

ÚVOD DO DĚJEPISU 
 
Proč se seznamovat s minulostí 
Pomocné vědy historické 
Co vypráví archeologie 
Archivy, muzea, knihovny 

 

OSV1 – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
EV 
 
Z - pohyby Země 

Počátky lidské společnosti 
 
D-9-2-01 
charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 
 
D-9-2-02 
objasní význam zemědělství, dobytkářství 
a zpracování kovů pro lidskou společnost 
 
D-9-2-03 
uvede příklady archeologických kultur na 
našem území 

 
 
 rozliší a seřadí vývojová stadia 

člověka 
 popíše a srovná způsob obživy, 

výroby nástrojů, soužití a myšlení 
pravěkých lidí 

 uvědomí si nerovnoměrnost vývoje 
v jednotlivých oblastech světa 

 chápe kulturní rozmanitost světa  
 uvede příklady archeologických 

nalezišť na našem území 
 pochopí podmínky a význam 

přechodu k zemědělství 
 popíše způsob života v rodové 

společnosti 

 
 
PRAVĚK 
 
První lidské bytosti 
Život na našem území 
Jak se z lovců stali zemědělci 
Památky po pravěkých zemědělcích 
Vynález bronzu 
Doba železná 
Změny lidské společnosti na konci pravěku 

 
 
 
 
 
 
OSV- Sociální rozvoj - 
komunikace, kooperace 
 
Osobnostní rozvoj – Kreativita 
 
EV - Vztah člověka k prostředí 
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 vysvětlí, co je bronz, na příkladech 
uvede vliv vynálezu na život lidí, a jak 
ovlivnila výroba kovových nástrojů život 
lidí i prostředí, ve kterém žili 
 

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské 
kultury 
 
D-9-3-01 
rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací 
 
D-9-3-02 
uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního 
dědictví 
 
D-9-3-03 
demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti 
antiky důležité pro evropskou civilizaci, 
zrod křesťanství a souvislost s judaismem 
 
D-9-3-04 
porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých 
státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

 pochopí souvislost mezi 
přírodními podmínkami a 
vznikem prvních zemědělských 
civilizací 

 objasní pojem městského státu 
a jeho funkce 

 seznámí se s podstatou 
společenského uspořádání a 
projevy náboženských 
představ 

 uvede příklady objevů, 
památek a základů věd z 
jednotlivých oblastí 

 dokáže porovnat vývoj 
starověkých států východu s 
vývojem společnosti ve střední 
Evropě 

 

STAROVĚKÉ CIVILIZACE 
Mezopotámie 
Egypt 
Fenicie, Kanaán, Starý Izrael 
Indie 
Čína 
Kočovné národy 

Z - světadíly 
 
EV - Vztah člověka k prostředí 

 
 

 vysvětlí pojmy antika, báje, epos 
 uvede přírodní podmínky 

významné pro vznik řeckých států 
 porovná spartskou a aténskou 

výchovu 
 pochopí podstatu antické 

demokracie 
 objasní, jak byl řízen městský stát 
 uvede příklady přínosu řecké 

civilizace pro rozvoj evropské 

STAROVĚKÉ ŘECKO 
Kořeny řecké civilizace 
Archaické období 
Městské státy Sparta a Atény 
Řecká kultura 
Makedonie 

  

Lv - řecké báje a pověsti, eposy 
 
VDO 
Principy demokracie 
Občanská společnost a stát        
 
EGS - Jsme Evropané  
 
EV - Lidské aktivity  
 
MKV 
Kulturní diferenciace 
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kultury 
 uvědomí si prolínání kulturních 

vlivů  

Lidské vztahy 
 

 učí se chápat formy státní moci 
 získá představu o životě a jednání 

osobností a společenských skupin 
 uvědomí si význam křesťanství 
 vymezí pomocí mapy územní 

rozsah Římské říše 
 uvede příklady přínosu římské 

kultury pro rozvoj civilizace 
 uvědomí si rozdílný vývoj v 

různých částech Evropy 

STAROVĚKÝ ŘÍM 
Starověká Itálie  
Tajemství vzniku věčného města 
Boj o Apeniny 
Římské právo 
Správa velké říše  
Řím přebírá a rozvíjí kulturu národů 
Šíření kultury do nejvzdálenějších oblastí  
Úpadek a zánik říše 

 

VDO - Občanská společnost a 
stát, principy demokracie 
 
EGS - Jsme Evropané 
 
MKV 
Kulturní diferenciace 
Lidské vztahy 
         

 
 

Dějepis 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

2 (0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové vztahy, 
průřezové témata) 

Křesťanství a středověká Evropa 
 
D-9-4-01 
popíše podstatnou změnu evropské 
situace, která nastala v důsledku příchodu 
nových etnik, christianizace a vzniku států 
 
D-9-4-04 
ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 
 
 
 
 
 

 
 Popíše změny v Evropě po 

stěhování národů 
 Pojmenuje a na mapě ukáže 

významné nové evropské 
státy, stručně popíše jejich 
vznik a vývoj 

 Popíše postavení jednotlivých 
společenských vrstev 

 Rozpozná základní znaky 
románského a kulturního stylu 
a uvede příklady významných 
kulturních památek, zejména 
v ČR 

 Vysvětlí význam a přínos 

Raný středověk 
 

 Stěhování národů a jeho důsledky pro 
Evropu 

 Arabská říše, byzantská říše, franská říše, 
Svatá říše římská, Anglie 

 Seveřané, Slované 
 Středověká společnost 

 
 Kultura raného středověku – architektura, 

výtvarné umění,  vzdělanost  a literatura, 
hudba 
 
 

 Křesťanství 

 
Vyhledá a popíše zajímavá 
místa svého regionu z hlediska 
historického vývoje. 

 
 

Vv - byzantské, 
arabské umění, 
románský sloh 
  

 
MKV - Náš etnický původ 
 
Čj - první písemné památky, 
legendy,kroniky,pověsti 
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D-9-4-03 
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným věroukám 
 
 
D-9-4-02 
porovnává základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní 
oblasti 
 
 
 
Objasní situaci Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého státu a postavení 
těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech 
 
 
 
D-9-4-04 
ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury 
 
D-9-4-01 
popíše podstatnou změnu evropské 
situace, která nastala v důsledku příchodu 
nových etnik, christianizace a vzniku států 
 
D-9-4-03 
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným věroukám 
 

křesťanství ve středověku  
 Na příkladech doloží vliv církve 

na život středověkého člověka 
 

 Na příkladech doloží odlišnosti 
západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní 
oblasti 
 

 
 
 
 
 

 Popíše počátky a vývoj 
českého státu 
 

 
Vrcholný a pozdní středověk 
 

 Vysvětlí změny v zemědělské 
výrobě, popíše život ve 
středověkém městě a uvede 
příklady řemesel 
 

 Popíše vývoj významných 
států a národů v Evropě, 
posoudí události stoleté války 
 

 Vysvětlí papežské schizma a 
uvede důvody kritiky církve 

 

 
 Papežství, císařství 

 
 
 

 
 Státy ve východní Evropě, jejich vývoj a 

specifika, křížové výpravy 
 
 
 
 
 
 

 Sámova říše 
 Velká Morava 
 Čechy v době knížecí 
 První čeští králové 

 
 
 

 Společnost – venkov, město 
 

 
 
 

 Svatá říše římská, Francie, Anglie 
 
 
 

 Problémy papežství a církve 
 
 
 
 
 
 

Lv - sv.Václav 
 
Ov-člověk a kultura 
 
EGS - Jsme Evropané -  
formování evropských států, 
křížové výpravy 

 
EV - Lidské aktivity - ochrana 
historických památek             
  
VDO - Magna charta - vznik 
parlamentu 
 
Vv, Hv - gotika 
 
EV - Lidské aktivity - ochrana 
histor. památek 

 
Lv.- Karel IV., Jan Hus 
         
MKV - Lidské vztahy -
předsudky,stereotypy katol. 
církve 
 
Vv,Hv-husitské zbraně a písně 
 
EGS-Jsme Evropané -mírové 
Poselství 
 
Hv,Vv - umění renesance 

 
EGS - Objevujeme Evropu  
a svět - objevení Ameriky 
MKV - Lidské  vztahy  
- poznávání jiných kultur 

 

Objevy a dobývání. Počátky nové doby: 
 
D-9-5-03 
popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 
 
 

 
 
 

 Uvede důvody  hledání  
nových cest, na mapě ukáže 
objevné plavby, shrne význam 
objevných plaveb a jejich 

 
 
 

 Zámořské objevy a počátky dobývání světa 
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D-9-5-04 
objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a jeho 
postavení uvnitř habsburské monarchie 
 
D-9-5-02 
vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 
 
 
 
D-9-5-07 
rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele 
a příklady významných kulturních památek 
 
 
 
 
D-9-5-06 
na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konstituční 
monarchie, parlamentarismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-9-5-04 
objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a jeho 
postavení uvnitř habsburské monarchie 

důsledky, vysvětlí pojem 
kolonie 

 
 
 

 Popíše vývoj českého státu, 
posoudí význam vlády 
posledních Přemyslovců a 
Karla IV., uvede významné 
panovníky 

 
 

 Zhodnotí úlohu reformátorů a 
Jana Husa, popíše způsob 
boje husitů a výsledek 
husitského hnutí, zhodnotí 
vládu Jiřího z Poděbrad 

 
 Rozpozná základní znaky 

gotické kultury a uvede 
představitele a příklady 
významných kulturních 
památek, zejména v ČR 
 

Raný novověk 
 

 Popíše společnost v období 
raného novověku a postavení 
jednotlivých vrstev společnosti, 
vysvětlí pojem manufaktura 

 Popíše významné události ve 
vývoji  mocenských a 
náboženských center Evropy, 
porovná vývoj v zemích 
západní  a východní Evropy, 
orientuje se na dějepisné 
mapě 

 Vysvětlí příčiny reformace 
 
 

 Na mapě ukáže změny ve 
vývoji českého státu a jeho 
začlenění do Habsburské 
monarchie 

 
 
 
 

 Poslední Přemyslovci, Lucemburkové na 
českém trůně 

 
 
 
 

 Doba husitská, doba poděbradská, Jagellonci 
 
 
 
 

 Kultura vrcholného a pozdního středověku – 
architektura, výtvarné umění, vzdělanost a 
literatura, hudba 

 
 
 

 Stavy, manufaktury, používání peněz 
 

 Španělsko, Nizození, Rusko, Osmanská říše 
 

 
 
 

 
 Reformace a její důsledky – Německo, 

Francie, Anglie 
 
 

 
 Vláda Ferdinanda I., Maxmiliána II., Česká 

konfese, Rudolf II. 
 
 
 
 

 
 Kultura počátku novověku, renesance a 

humanismus 
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D-9-5-01 
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu 
církve včetně reakce církve na tyto 
požadavky 
 
D-9-5-05 
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 
 

 
 
 

 Vysvětlí  spojitost  antické a 
renesanční kultury, vysvětlí 
pojmy renesance a 
humanismus 

 
 

 Vysvětlí úlohu českých stavů, 
průběh stavovského povstání 
a třicetileté války, zhodnotí  
význam  J. A. Komenského 

 
 

 Příčiny třicetileté války, české stavovské 
povstání, průběh a důsledky třicetileté války 
zejména pro české země 

 

Dějepis 8. ročník 

Dotace: celkem  
(z toho disponibilní)  

2 (0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové vztahy, 
průřezové témata) 

 
D-9-5-07 
rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich 
představitele a příklady významných 
kulturních památek 
 

 charakterizuje barokní kulturu a uvede její 
hlavní představitele 

 popíše barokní památky se zaměřením na 
regionální dějiny 

 seznámí se se situací českých zemí po 
třicetileté válce z hlediska dopadu války na 
život obyvatel 

 Barokní kultura 
 České baroko (kultura a umění) 
 Habsburská monarchie po třicetileté válce 

Ov - právní minimum 
  
  
VDO- Občanská společnost a 
stát - rekatolizace, 
náb.nesnášenlivost 
 
F,Př - věd. poznatky 
  
Vv,Hv - baroko 
 

 
 
D-9-5-06 
na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, 
konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

 popíše průběh anglické revoluce 
 porovná vývoj absolutistických států 

 objasní pojmy parlamentarismus a 
konstituční monarchie 

 uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní 
moci a snahami nastupující buržoazie 

 Anglická revoluce 

 Absolutismus v Evropě (Francie, Rusko, Prusko) 
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D-9-6-01 
vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny ve 
vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci 
společnosti 

 charakterizuje osvícenství a osvícenský 
absolutismus 

 chápe význam osvícenství jako významný 
myšlenkový předěl, který ovlivnil vývoj v 
Evropě a na americkém kontinentu  

 vymezí pojem vědecké revoluce 17. století, 
uvede pokrokové myšlenky a představitele 
významných objevů 

 objasní okolnosti nástupu Marie Terezie do 
čela habsburské monarchie 

 uvede příklady reforem Marie Terezie a 
Josefa II. a zhodnotí jejich přínos 

 vymezí pojem kolonie, uvědomí si význam 
boje za svobodu 

 popíše boj za nezávislost a vznik občanské 
společnosti 

 vysvětlí pojem ústava 

 Osvícenství 
 
 Moderní věda – přechod k průmyslové společnosti 
 
 Osvícenský absolutismus 
 
 Reformy Marie Terezie  
 
 Reformy Josefa II. 
 
 Boj za nezávislost v Severní Americe a vznik USA 
 

VDO - Občanská společnost a 
stát   
- USA 
- FR (Listina práv a svobod, 
ústava) 
Ov - právní minimum 
 
Hv,Vv,Lv - klasicismus, 
romantismus  
  
MV- knihy, noviny - obroda 
českého jazyka 
 
EGS - Jsme Evropané - revoluce 
VB, Fr., USA a Evropa 1848 
 

D-9-6-02 
objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a 
napoleonských válek na jedné straně 
a rozbitím starých společenských 
struktur v Evropě na straně druhé 

 vyhodnotí situaci ve Francii v předvečer 
revoluce, charakterizuje jednotlivé stavy 

 dokáže přiblížit počátek revoluce, vysvětlit její 
heslo a Deklaraci práv 

 rozlišuje hlavní etapy revoluce (republika, 
jakobínská diktatura, konzulát) a osobnosti 
doby  

 charakterizuje osobnost Napoleona a 
císařské období Francie 

 vysvětlí rozdíl mezi obrannými a 
dobyvačnými napoleonskými válkami  

 zhodnotí vládu Napoleona v dějinách a 
důsledky jeho vlády na Evropu 

 Předrevoluční Francie, výbuch revoluce, Francie 
republikou 
 

 Jakobínská diktatura, konzulát 
 
 Napoleon Bonaparte, císařství 
 
 Napoleonské války (vliv na Evropu a svět) 
 
 Vídeňský kongres a Svatá aliance 

 

D-9-6-01 
vysvětlí podstatné ekonomické, 
sociální, politické a kulturní změny ve 
vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci 
společnosti 

 uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako 
předpoklad společenských změn a zhodnotí 
dopad na životní prostředí 

 uvede podstatu průmyslové revoluce a 
zdůvodní vznik průmyslové společnosti, 
srovná hospodářskou vyspělost států a doloží 

 Šíření průmyslové revoluce a rozvoj vědeckého 
poznání 

 
 Vynálezy a jejich protagonisté 

 
 

F,Př,Ch - vědecké poznatky  
  
  



 111

nerovnoměrnost hospodářského vývoje 
 charakterizuje snahy o řešení sociálních 

otázek 

 Podoba průmyslové revoluce v Čechách 
 
 Myšlení o společnosti 
 

D-9-6-03 
porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

 uvede hlavní rysy Metternichova absolutismu 
 objasní pojem vlastenectví a požadavek 

národa na svobodný rozvoj 
 chápe národní obrození jako jev 

celoevropský, jehož výsledkem je utvoření 
novodobých národů 

 seznámí se s příčinami a průběhem českého 
národního obrození a porovná je se snahami 
jiných evropských národů 

 přiblíží první fázi NO a hlavní cíle snažení 
jejich představitelů 

 rozliší druhou fázi od předchozí 
 uvede jména národních buditelů a jejich 

přínos 
 zná slova české národní hymny 
 vysvětlí pojmy klasicismus a romantismus a 

jejich uplatnění v kultuře a umění 

 Habsburská monarchie v 1. pol. 19. stol. - rakouské 
císařství a metternichovský absolutismus 

 
 Národní obrození – počátky utváření novodobého 

českého národa 
 
 Národní buditelé (představitelé a jejich dílo) 
 
 Klasicismus a romantismus 

 

D-9-6-04 
charakterizuje emancipační úsilí 
významných sociálních skupin; uvede 
požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích 

 objasní hlavní příčiny revolucí v Evropě v 1. 
polovině 19. století 

 přiblíží průběh revolucí 1848 v evropských 
zemích 

 objasní, v čem spočíval význam zrušení 
poddanství a roboty 

 Revoluční rok 1848 (Francie, Itálie, Německo) 
 

 Revoluce v Čechách a v rakouské říši 

 

D-9-6-06 
vysvětlí rozdílné tempo modernizace 
a prohloubení nerovnoměrnosti 
vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 
soupeření mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií 

 srovná trendy vývoj předních států Evropy 
v 2. polovině 19. století 

 vysvětlí význam sjednocení Německa a Itálie 
pro jejich další vývoj 

 uvede důsledky občanské války pro další 
vývoj USA 

 popíše zápas velmocí o rozdělení světa, 
prokáže schopnost orientace na mapě 
koloniálních výbojů 

 zhodnotí podíl kolonií na rozvoji koloniálních 
říší 

 posoudí postavení zemí v rámci R-U, objasní 
rozdíl mezi absolutistickou a ústavní 

 Anglie – dílna světa, Francie republikou 
 

 Sjednocení Itálie a Německa 
 
 Carské Rusko, vzestup Japonska  
 
 Občanská válka v USA 
 
 Kolonialismus a imperialismus 
 
 Vznik Rakouska-Uherska 
 
 Hospodářský, politický a kulturní vývoj v českých 

 
MKV- Etnický původ - otrokářství 
v USA 
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monarchií 
 uvede hlavní představitele politického života 
 popíše způsob života na přelomu století 
 

zemích 
 
 Objevitelé a vynálezci 
 
 Životní styl na přelomu století  
 

D-9-6-05 
na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

 vysvětlí pojem dualismus a jeho dopad na 
české země 

 rozliší politické programy a cíle jednotlivých 
politických stran, jejich představitele 

 vysvětlí pojmy: parlament, ústava, volební 
právo, liberalizmus, konzervatizmus, 
socializmus, občanská práva 

 charakterizuje vztah Čechů a Němců v rámci 
českých zemí s důrazem na regionální stopu 

 popíše neúspěch snah o česko-německé 
vyrovnání 

 seznámí se s životem a myšlenkami T. G. 
Masaryka a zhodnotí jejich význam 

 charakterizuje kulturní období konce 19. 
století a jeho významné představitele 

 Habsburská monarchie v 2. polovině 19. století  
 

 České země v 2. polovině 19. století 
 
 Politika českého měšťanstva 
 
 Diferenciace českého politického života 
 
 T. G. Masaryk 
 
 Vztah Čechů a Němců (české země, na Zábřežsku) 
 
 Česká kultura 2. poloviny 19. století 

 

Modernizace společnosti - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
 
D-9-6-03p    uvede základní historické události v naší zemi v 19. století 
 
D-9-6-03p    vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století  
 
D-9-6-04p    rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap 
 

D-9-7-01 
na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve světových válkách a jeho 
důsledky 

 uvede vztahy mezi velmocemi, rozpory a 
lokální střety 

 rozliší pojmy záminka a příčina, popíše 
průběh války, posoudí její výsledek a 
důsledky 

 popíše události v Rusku vrcholící říjnovou 
revolucí a vysvětlí jejich vliv na ukončení 
války 

 charakterizuje život obyvatelstva za války 
 vysvětlí boj o samostatnost, uvede formy 

odboje a hlavní představitele 
 objasní vyhlášení čs. samostatnosti 

 Na prahu války - mezinárodní situace před 1. 
světovou válkou 
 

 1. světová válka (bojiště, konec války a výsledek) 
 
 Ruské revoluce 
 
 České země za 1. světové války 
 
 Čs. zahraniční odboj 
 
 Vznik ČSR 1918 
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Moderní doba - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
 
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války 
D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky 
 

 
 

Dějepis 9. ročník 

Dotace: celkem 
 (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové vztahy, 
průřezové témata) 

D-9-7-02 
rozpozná klady a nedostatky 
demokratických systémů 
 

 vysvětlí podstatné znaky demokratických 
systémů, jejich přednosti a slabiny 

 objasní důsledky světového konfliktu  
 objasní příčiny a důsledky hospodářské krize 

pro další vývoj v Evropě 

 Versailleský systém-poválečné uspořádání Evropy, 
úloha USA  

 světová hospodářská krize (příčiny a důsledky)  

  
  
 VDO – Občanská společnost a 
stát - významné historické 
osobnosti 
 
Vv,Hv,Lv - umění 2. pol. 19. 
století 
 
EGS - Jsme Evropané - 
války - mezníky vývoje,SN 
 
Ov - občan a právo 
 
VDO - Občan. společnost a stát- 
formy vlády 
 
MKV - Etnický původ- rasismus 
  
VDO - Občan. společnost a stát 
– holocaust 
 
Lv.- Šoa 
  
EGS - Jsme Evropané -  
OSN,NATO, Varšavská smlouva 
  
  

D-9-7-03 
charakterizuje jednotlivé totalitní 
systémy, příčiny jejich nastolení v 
širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich 
existence pro svět; rozpozná 
destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

 vysvětlí vznik totalitních režimů (komunismus, 
fašismus, nacismus), jejich společné základní 
znaky a nebezpečí pro další vývoj ve světě 

 rozpozná nebezpečí vznikajících extrémních 
hnutí  

 na příkladech vysvětlí příčiny vzniku 
totalitních politických systémů 

 ukáže na konkrétních příkladech důsledky 
existence těchto systémů 

 vyjmenuje zločiny proti lidskosti jmenovaných 
systémů 

 nástup nových ideologií (komunismus, fašismus a 
nacismus) 

 vývoj v komunistickém SSSR 
 fašismus v Itálii 
 nástup nacismu v Německu, vítězství režimu  
 ohrožení Evropy, nebezpečí války 

D-9-7-04 
na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z 
hlediska lidských práv 

 vysvětlí základní znaky rasismu a jeho 
projevy v dějinách 

 vysvětlí základní znaky antisemitismu a jeho 
projevy v dějinách 

 nacismus v Německu (Mein Kampf, norimberské 
zákony, křišťálová noc) 

D-9-7-05 
zhodnotí postavení Československa 
v letech 1918-38 v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní 
prostředí 

 chápe okolnosti vzniku samostatného 
Československa 

 charakterizuje vnitřní politickou a 
společenskou situaci Československa 

 objasní mezinárodní postavení 
Československé republiky a cíle její 
zahraniční politiky 

 první roky Československa (území, obyvatelstvo, 
hospodářství, pluralitní demokracie, problémy 
národnostních menšin, zahraniční politika)  

 dvacátá léta – prosperita nového státu 
(hospodářství, kultura)  

 hospodářské krize v Československu 
 Československo v ohrožení (příprava na obranu 
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 orientuje se v problematice národnostních 
menšin a uvede příklady problémů s tím 
spojených 

 objasní příčiny a důsledky hospodářské krize 
pro další vývoj Československa 

 charakterizuje dopad nástupu nacistů k moci 
v Německu na další vývoj v Československu 

 pochopí dopad Mnichovské konference na 
další vývoj v Československu 

 zdokladuje rozmanitost projevů české kultury 
a její přínos v evropském měřítku 

republiky, Hitlerův nátlak na Československo, 
Mnichovská konference - průběh a důsledky pro 
Československo 

 kultura a věda v předválečném období 

 

D-9-7-01 
na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve 2. světové válce a jeho 
důsledky 

 uvede (s použitím mapy) hlavní události, 
rozhodující bitvy a postup spojenců za 2. 
světové války  

 pochopí ekonomické i morální následky války 
 objasní důsledky světové války na další vývoj 

ve světě 
 seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou v 

období protektorátu 
 popíše život v protektorátu a uvede hlavní 

odbojové organizace 
 chápe význam atentátu na Heydricha jako 

nejvýraznější odbojovou akci Čechoslováků  
 uvědomí si následky války pro další vývoj 

v Československu 

 začátek války - přepadení Polska  
 západní tažení, letecká bitva o Anglii  
 napadení SSSR  
 přelom ve válce  
 otevření druhé fronty  
 vstup USA do války, válka v Tichomoří  
 důsledky války – politické, ekonomické, morální  
 rozpad republiky, vytvoření protektorátu  
 počátky odboje, heydrichiáda 
 čs. vojáci v zahraničí  
 SNP, Květnové povstání   

  

D-9-7-04 
na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z 
hlediska lidských práv 

 chápe historický rozměr pojmů holocaust a 
antisemitismus 

 uvede příklady pamětních míst (objektů) v 
České republice a v Evropě spjatých s 
projevy židovského a romského holokaustu 

 genocida českých Židů, ghetto Terezín  
 konečné řešení – KT Osvětim  
 Síla lidskosti - N.Winton 

 

Moderní doba - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
 
D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 2. světové války 
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D-9-8-01 
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 
bipolárního světa; uvede příklady 
střetávání obou bloků 
 

 zhodnotí poválečný vývoj v Evropě 
 uvede důvody masové politické a 

společenské radikalizace obyvatelstva ve 
střední a východní Evropě v období po 2. 
světové válce 

 pojmenuje vnitřní a vnější důvody vedoucí ke 
vzniku komunistického bloku ve střední a 
východní Evropě 

 popíše příčiny vzniku vojensko-politických 
bloků po druhé světové válce 

 uvede hlavní konflikty z období studené války 
 popíše politiku Československa v období 

studené války 
 vysvětlí vývoj vědy, techniky a kultury ve 20. 

století   

 poválečný svět (Postupimská konference, 
Norimberský tribunál, vznik OSN 1945, Marshallův 
plán)  

 poválečný vývoj v Německu 
 rozdělení do vojenských bloků (NATO, Varšavská 

smlouva) 
 politické, hospodářské a ideologické soupeření - 

počátky studené války  
 rozdíly Východ - Západ  
 západní demokracie (charakteristika, problémy)  
 totalitní východní blok (charakteristika, problémy)  
 konflikty světa (Korea, Vietnam,…)  

  
  

D-9-8-02 
vysvětlí a na příkladech doloží 
mocenské a politické důvody 
euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce  
 

 uvede základní důvody, znaky a projevy 
euroatlantické vojenské a hospodářské 
spolupráce 

 uvede cíle Severoatlantické aliance (NATO) 
 pojmenuje přední členské státy 

Severoatlantské aliance 
 pojmenuje hlavní události, které vedly ke 

vzniku Evropské unie 

 seznámí se s prvními projevy integrace Evropy na 
poli hospodářském a vojenském s ohledem k 
dnešku 

D-9-8-03 
posoudí postavení rozvojových zemí 

 objasní pojem rozvojová země 
 uvede na příkladech politické, společenské a 

hospodářské změny, ke kterým došlo v 
zemích tzv. třetího světa po druhé světové 
válce 

 porovná postavení rozvojových a rozvinutých 
zemí z hospodářského, sociálního a 
politického hlediska v minulosti a 
v současnosti 

 

D-9-8-04 
prokáže základní orientaci v 
problémech současného světa 

 uvede příklady politických, hospodářských, 
společenských a environmentálních 
problémů současného světa na globální, 
kontinentální a regionální úrovni 

 

  učí se chápat poválečný vývoj 
Československa s ohledem na výsledky a 
následky 2. světové války  

 seznámí se se skutečnostmi vedoucími k 
únorovému puči komunistů v roce 1948  

 poválečný vývoj v Československu, otázka odsunu 
Němců  

 komunistický puč v únoru 1948  
 počátky budování totalitního režimu  
 kultura a duchovní vývoj v Československu 
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 učí se rozpoznat znaky čs. totalitní 
společnosti  

 seznámí se s obrodným procesem v roce 
1968 a jeho násilným ukončením  

 posoudí vývoj v Československu za 
normalizačních snah KSČ  

 objasní podstatu sametové revoluce  

 charakteristika komunistického Československa, 
protikomunistický odboj  

 60. léta – uvolnění, pražské jaro 1968  
 normalizace v Československu 
 konec nesvobody, sametová revoluce  
 věda, technika, kultura – 70. - 80. léta  

Rozdělený a integrující se svět - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
 
D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě 
D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti 
 
 

4. 2. 2. Občanská výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Výuka občanské výchovy je zaměřena na: 
 

 postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 
 orientaci ve významných okolnostech společenského života 
 utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
 formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 
 formování vědomí odpovědnosti za vlastní život a jednání 
 vedení k sebepoznávání a chápání postojů a jednání druhých 

 
Občanská výchova je samostatným vyučovacím předmětem pro žáky II.stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se 1 hodinu týdně. Výuku v kmenových třídách, 
učebně PC doplňují besedy, vycházky, exkurze. 
 
Vyučovací předmět občanská výchova je spjat s dalšími vyučovacími předměty – dějepis, zeměpis, přírodopis, jazyky, výchova ke zdraví, výukou prolínají 
průřezová témata: 
 

 OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) 
 VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 
 EGS (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) 
 MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity) 
 EV (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí) 
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 MDV (tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu) 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel 
 

 vede žáky k získávání informací z různých zdrojů 
 klade důraz na osvojení správné terminologie a symboliky 
 zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů 

 
Žák 
 

 vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 
 užívá přesné termíny a symboliku 
 získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozuje z nich závěry 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 
 

 zařazuje různé činnosti ( diskuse, výklad, kreslení, dramatizace, skupinová a samostatná práce, soutěže, testy, PC, video) 
 podpora systematické práce, logického uvažování a odpovědného rozhodování 

 
Žák 
 

 tvořivě přistupuje k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a nalézat řešení 
 umí kriticky myslet a je schopen hájit své rozhodnutí 

 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 
 

 má zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 
 vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 
 podněcuje žáky k argumentaci 
 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky  
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Žák 
 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 
 umí naslouchat názorům druhých lidí, vhodně na ně reaguje 
 komunikuje na odpovídající úrovni 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 
 

 vytváří příjemnou atmosféru ve třídě 
 uplatňuje individuální přístup k žákům podporou jejich sebedůvěry 
 vede žáky k sebehodnocení 

 
Žák 
 

 upevňuje dobré mezilidské vztahy 
 umí spolupracovat v týmu, naslouchat a pomáhat ostatním 
 umí hodnotit práci svoji i ostatních 

 
Kompetence občanské 
 
Učitel 
 

 respektuje věkové, rozumové, sociální i etnické zvláštnosti žáků 
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů i chápání názorů jiných 
 podporuje vztah k tradicím, národnímu i světovému kulturnímu dědictví 

 
Žák 
 

 zná legislativu a obecné morální zákony a dodržuje je 
 respektuje názory ostatních 
 formuje své volní a charakterové rysy 
 zodpovědně rozhoduje podle dané situace 
 váží si hodnot, tradic, chrání je a aktivně se zapojuje do kulturního a sportovního dění 
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Kompetence pracovní  
 
 
Učitel 
 

 klade důraz na dodržování dohodnutých pravidel práce 
 podporuje vzájemnou pomoc a spolupráci 
 vede ke správnému používání techniky a vybavení 

 
Žák 
 

 efektivně organizuje vlastní práci 
 chápe školní činnost jako přípravu na budoucí profesi 
 využívá svých poznatků v běžném životě 

 

II. stupeň 
 
 

Výchova k občanství 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 

RVP – výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

VO-9-1-07p 
respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití 
 

 
 vysvětlí vnímání času v naší kultuře 
 uvede, k čemu slouží kalendář a na 

jaké časové úseky  
 je rozčleněn 
 objasní vznik a význam pranostik 
 zdůvodní, proč slavíme rozmanité 

rodinné a  
 společenské svátky 

 

 
Proměny roku 
 

 čas, historie měření času 
 kalendář (juliánský, gregoriánský…) 
 zimní a letní čas 

 
 

 
OSV 
sepepoznání a sebepojetí 
seberegulace a sebeorganizace 
psychohygiena 
mezilidské vztahy 
komunikace 
hodnoty, postoje, etika 
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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 

 
 umí plánovat a organizovat své učení 
 ví, na koho se obrátit, jestliže má 

nějaký problém ve  
 škole 
 uvědomuje si význam fungování žák. 

samosprávy,  aktivně se podílí na jejím 
vzniku 

 

 
Naše škola 
 

 život ve škole 
 význam a činnost žákovské  
 samosprávy 

 

 
VDO 
občanská společnost a škola 
občan, občanská společnost a stát 
principy demokracie  
 
 

VO-9-1-07p 
uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních 
situacích a rozlišuje projevy 
nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem 
 
VO-9-1-07p 
respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití 

 
 objasní nutnost pravidel ve škole 
 podílí se na vytváření školních pravidel 
 respektuje a dodržuje pravidla daná 

školním řádem 
 uvědomuje si důsledky porušování 

pravidel pro sebe i  
 své okolí 

 

 
 práva a povinnosti žáků 
 společná pravidla a normy 

 

MUV 
kulturní diference 
lidské vztahy 
etnický původ 
multikulturalita 
princip sociálního smíru a solidarity 
 
EMV 
lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
 

 
VO-9-2-01p 
chápe význam vzdělávání v kontextu 
s profesním životem 
 

 
 uvědomuje si význam základního 

vzdělání 

 
 vklad vzdělání pro život 

EGS 
objevujeme Evropu a svět 
 

VO-9-1-08p 
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 
nemocným a postiženým spoluobčanům 

 
 aktivně vytváří vztahy s druhými lidmi 

 
Vztahy mezi lidmi 
 

 osobní a neosobní vztahy 

MED 
kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
fungování a vliv médií ve 
společnosti 

VO-9-1-07 
uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních 
situacích, případné neshody či konflikty 
s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 
 

 naslouchá druhým, respektuje jejich 
názory 

 v různých životních situacích používá 
vhodnou   

 komunikaci 
 objasní rozdíl mezi verbální a 

neverbální komunikací 
 na příkladech objasní asertivní, pasivní 

a agresivní  
 chování 

 
 mezilidská komunikace 
 konflikty ve vztazích (když se pravidla  
 nerespektují), respekt 
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VO-9-1-07p 
respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití 

 
 objasní nutnost existence společenských 

pravidel 
 vysvětlí rozdíl mezi morálkou a 

mravností 
 vyjmenuje pravidla, kterými se řídí ve 

škole, v rodině,  
 na veřejnosti  
 vyjmenuje, jaká pravidla chování 

považuje za důležitá  
 a nezbytná, posoudí rizika a důsledky 

jejich  
 nedodržování 

 

 
Zásady lidského soužití 
 

 morálka a mravnost 
 svoboda a vzájemná závislost 
 pravidla chování 

 

 

 
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 
 

 
 uvědomuje si důležitost spolupráce 

 
 dělba práce a činností 
 výhody spolupráce lidí 

 

 

 
VO-9-4-02 
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí, uvede příklady institucí a 
orgánů, které se podílejí na správě obcí, 
krajů a státu 
 
VO-9-4-03 
objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 
 
VO-9-4-04 
vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede 
příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů 
 

 
 vysvětlí rozdíl mezi typy obcí 
 vyjmenuje orgány a instituce 

samosprávy obce 
 uvede, jaká je náplň činnosti obecního 

zastupitelstva 
 uvede příklady orgánů a institucí, které 

se podílejí na  
 správě krajů 
 ví, kde sídlí krajský úřad a kdo stojí 

v jeho čele 

 
Naše obec, region, kraj 
 

 typy obcí 
 důležité instituce (orgány samosprávy) 
 obecní úřad – odbory 

 

VO-9-4-04p 
vyjmenuje základní práva a povinnosti 
občanů 

 
 na příkladech vysvětlí, jaké povinnosti 

plynou  
 občanům obce nebo kraje 

 

 
 práva a povinnosti občanů obce, kraje 
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VO-9-4-09p 
vyřizuje své osobní záležitosti včetně 
běžné komunikace s úřady; požádá 
v případě potřeby vhodným způsobem o 
radu 

 
 zjistí, s jakými problémy se můžeme 

obracet na  
 obecní úřad 

 

 
 efektivní komunikace a vyřizování na  

úřadech 
 

 

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 

 
 uvede, co je typické pro obec, v níž žije 
 uvede, co je typické pro kraj (region), 

v němž žije 
 vyjmenuje důležité rodáky své obce/ 

kraje a uvede   
 jejich význam 

 

 
 významní rodáci 
 místní tradice 

 

VO-9-1-04 
zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 
 zhodnotí význam kulturních a 

přírodních památek ve  
 své obci a regionu, podílí se na jejich 

ochraně 

 
 zajímavá a památná místa 
 ochrana kulturních památek, přírodních  

objektů a majetku 

 

VO-9-1-02 
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

 

 vysvětlí pojem vlastenectví 
 vysvětlí rozdíl mezi národností a 

státním občanstvím 
 

 
Naše vlast 
 

 pojem vlasti a vlastenectví 

 

VO-9-4-02p 
uvede symboly našeho státu a zná 
způsoby jejich užívání 
 
VO-9-1-01 
objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 
 

 
 objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a      
 způsoby jejich používání 

 
 státní symboly 
 státní svátky, významné dny 

 

  

VO-9-1-04 
zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 
 zhodnotí význam kulturních a 

přírodních památek ve  
 své vlasti, podílí se na jejich ochraně 

 
 zajímavá a památná místa 

 

 

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 

 
 uvede příklad důležitých osobností své 

vlasti, vysvětlí  
 jejich význam 
 vyjmenuje důležité české vědce a 

vynálezce 
 

 
 co nás proslavilo – vědci a vynálezci, 
 výrobky 
 významné osobnosti 
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VO-9-1-04 
zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 
 
VO-9-1-03p 
přistupuje kriticky k projevům vandalismu 

 
 zhodnotí význam kulturních a 

přírodních památek ve  
 své vlasti, podílí se na jejich ochraně 
 vyjmenuje památky v ČR, které jsou na 

seznamu Unesco 
 objasní rozdíl mezi hmotnou a duchovní 

kulturou 
 charakterizuje významné kulturní 

instituce,  
 zhodnotí jejich nabídku a cíleně z ní 

vybírá akce, které ho zajímají 
 

 
Kulturní život 
 

 rozmanitost kulturních projevů 
 kulturní hodnoty, kulturní tradice 
 kulturní instituce 
 přírodní bohatství naší země 
 památky UNESCO 

 

 

 

 

Výchova k občanství 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 

RVP - výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
VO-9-1-08  
objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám 

 
 uplatňuje zásady správného 

společenského chování  
 v různých životních situacích 
 uvědomuje si rovné postavení mezi 

muži a ženami a  
 mezi lidmi navzájem 

 

 
Lidská setkání 
 

 přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
 rovnost a nerovnost 
 rovné postavení mužů a žen 

OSV 
sepepoznání a sebepojetí 
seberegulace a sebeorganizace 
psychohygiena 
mezilidské vztahy 
komunikace 
hodnoty, postoje, etika 

VO-9-1-06  
zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří 
své možnosti, jak může v případě 
potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak 
pomoci v situacích ohrožení a obrany 
státu 

 
 uvědomí si, jak nevhodné a 

netolerantní chování  
 narušuje vazby mezi lidmi 
 diskutuje o předsudcích, které narušují 

mezilidské vztahy 
 ví, co znamená slovo tolerance a 

dokáže uvést  
 příklady situací, kdy je tolerance 

potřebná 

 
 lidská solidarita 
 pomoc lidem v nouzi 
 potřební lidé ve společnosti 

VDO 
občanská společnost a škola 
občan, občanská společnost a stát 
principy demokracie  

VO-9-1-09  
rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 

 
 uvědomuje si důležitost komunikace 

 
Vztahy mezi lidmi  
 

MUV 
kulturní diference 
lidské vztahy 
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v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 
 
VO-9-1-09p  
je seznámen s nebezpečím rasismu a 
xenofobie 
 
VO-9-1-08p  
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a 
zájmy minoritních skupin ve společnosti 
 

mezi lidmi 
 zamyslí se nad potřebností pozitivních 

vztahů mezi  
 kulturami a lidmi navzájem 
 popíše projevy netolerance, rasismu, 

xenofobie a extremismu 
 
 

 problémy lidské nesnášenlivosti 
 

etnický původ 
multikulturalita 
princip sociálního smíru a solidarity 
 
EMV 
lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
 

VO-9-2-01  
objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

 uvede složky osobnosti a dokáže je 
stručně charakterizovat 

 uvědomí si, důležitost vztahů mezi lidmi 
(kamarády, rodinou) 

 osvojí si pojmy sebepojetí, 
sebepoznání, sebehodnocení, 
sebevědomí 

 objasní,  jak sebepoznání a hodnocení 
vlastní osobnosti ovlivňuje rozhodování 
a vztahy k druhým 
 

 
Sebepoznání a sebepojetí 
 

 vztah k sobě samému 
 vztah k druhý lidem 

 

EGS 
objevujeme Evropu a svět 
 

 
VO-9-2-02  
posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních a 
společenských cílů, objasní význam vůle 
při dosahování cílů a překonávání 
překážek 
 

 
 vysvětlí, jak se projevuje zdravé a 

nepřiměřené sebevědomí 
  zdravé a vyrovnané sebepojetí 

 utváření vědomí vlastní identity 

MED 
kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
fungování a vliv médií ve 
společnosti 

 
VO-9-2-03 
rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 
 

 
 rozeznává své kladné i záporné stránky 
 objasní,  jak sebepoznání a hodnocení 

vlastní osobnosti ovlivňuje rozhodování 
a vztahy k druhým 

 rozlišuje tzv. stresory 
 učí se zvládat stresové situace 

 
 

 
Seberegulace a sebeorganizace činností  
a chování 
 

 cvičení sebereflexe, sebekontroly,  
 sebeovládání a zvládání problémových  

situací 
 stanovení osobních cílů a postupných  
 kroků k jejich dosažení 
 zaujímání hodnotových postojů  

a rozhodovacích dovedností pro řešení  
problémů v mezilidských vztazích 

 pomáhající a prosociální chování  
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Psychohygiena v sociální dovednosti pro 
předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci 
při problémech 

VO-9-1-08p 
rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 
nemocným a postiženým občanům 
 
VO-9-4-10p  
rozeznává ohrožení sociálně 
patologickými jevy 
 
VO-9-3-07p 
uvědomuje si význam sociální péče o 
potřebné občany 

 
 popíše chování osob s různým 

temperamentem 
 vyzdvihne své pozitivní vlastnosti a 

dovednosti 
 uvědomí si, jak osobní vzory ovlivňují 

život jedince 
 uvědomuje si dopad patologických jevů 

na osobnost jedince 
 uplatňuje vhodné způsoby komunikace 

v různých život. situacích 
 hledá nové způsoby řešení problémů 

 
Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 
 

 respektování sama sebe i druhých,  
 přijímání názoru druhého, empatie 
 chování podporující dobré vztahy 
 aktivní naslouchání, dialog 
 efektivní a asertivní komunikace a  
 kooperace v různých situacích 
 dopad vlastního chování a jednání  

 
Podobnost a odlišnost lidí 
 

 projevy chování 
 rozdíly prožívání, myšlení a jednání 
 osobní vlastnosti, dovednosti a  
 schopnosti, charakter  
 vrozené předpoklady, osobní potenciál 

 

 

 
VO-9-1-07p 
uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních 
situacích a rozlišuje projevy 
nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem 
 
 

 
 objasní vliv svých osobních vlastností 

na spolupráci a vlastní práci 
 uplatňuje společenské normy při 

kontaktu s druhými lidmi 
 rozeznává nepřiměřené svého chování 

i chování druhých 
 sestaví si svůj žebříček hodnot 

 
 

 
Vnitřní svět člověka 
 

 vnímání, prožívání, poznávání a  
posuzování skutečnosti, sebe i  
druhých lidí 

 systém osobních hodnot,  
sebehodnocení 

 stereotypy v posuzování druhých lidí 
 
 
 

 

 
VO-9-2-04  
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 
 

 
 objasní, jak se projevují vlohy a 

schopnosti 
 navrhne, jak usměrňovat své chování a 

jednání 
 zná pojem motivace a dokáže 

vyjmenovat příkladné situace 
 objasní, jak lze překonávat osobní 

Osobní rozvoj 
 

 životní cíle a plány, životní  
 perspektiva, adaptace na životní  
 změny, sebezměna 
 význam motivace 
 aktivity 
 vůle a osobní kázně při seberozvoji 
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VO-9-2-04p 
formuluje své nejbližší plány 
 

nedostatky a rozvíjet zdravou 
sebedůvěru 

 popíše životní cíle a plány 
 

VO-9-1-05 
kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí 

 
 vyjmenuje typy prostředků masové 

komunikace 
 kriticky zhodnotí vliv reklamy na 

chování člověka 

 
Kulturní život 
 

 masová kultura 
 prostředky masové komunikace 
 masmédia 

 

 
 

Výchova k občanství 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 

RVP - výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 
VO-9-3-01 
rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví 
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady  
 
VO-9-3-05  
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a 
způsoby krytí deficitu  
 
VO-9-4-06  
objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství 
 

 
 uvede různé formy vlastnictví na 

konkrétních příkladech 
 rozliší hmotné a duševní vlastnictví 
 uvede příklady příjmů a výdajů 

domácnosti 
 uvede příklady příjmů a výdajů 

domácnosti 
 objasní rozdíl mezi vyrovnaným, 

schodkovým a přebytkovým rozpočtem 
 zná rozdíl mezi pravidelnými a 

jednorázovými příjmy a výdaji  

 
Majetek a vlastnictví 
 

 formy vlastnictví 
 hmotné a duševní vlastnictví, jejich  
 ochrana 
 hospodaření s penězi, majetkem a  
 různými formy vlastnictví 

   

OSV 
sepepoznání a sebepojetí 
seberegulace a sebeorganizace 
psychohygiena 
mezilidské vztahy 
komunikace 
hodnoty, postoje, etika 

 
VO-9-3-02  

 
 vysvětlí na příkladech zbytné  

 
Hospodaření 

EGS 
objevujeme Evropu a svět 
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sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti, objasní princip 
vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, 
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá 
se rizikům při hospodaření s penězi 
 
VO-9-3-08 
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 
 
VO-9-3-02p  
sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy  
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých 
výdajů v hospodaření domácnosti, 
vyhýbá se rizikům při hospodaření 
s penězi 
 
VO-9-3-02p  
stručně popíše sociální, právní a 
ekonomické otázky rodinného života  
a rozlišuje postavení a role rodinných 
příslušníků 
 

a nezbytné výdaje domácnosti 
 vyjmenuje, odkud stát získává peníze 

do svého rozpočtu 
 uvědomuje si problematiku půjčování 

peněz (úroku) 
 popíše zásady hospodárnosti na 

jednoduchém rozpočtu domácnosti 

 
 rozpočet domácnosti, úspory,  

investice, úvěry, splátkový prodej,  
leasing 

 rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich  
odlišnosti 

 význam daní 
 

 

 
VO-9-3-03 
na příkladech ukáže vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení  
 
VO-9-3-04  
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí 
význam úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy pojištění  
a navrhne, kdy je využít 

 
 
 
 
 
 

 na příkladech objasní možnosti 
hotovostního a bezhotovostního 
placení vysvětlí, k čemu slouží 
bankovní účet 

 zná rozdíl mezi debetní a kreditní 
kartou 

 diskutuje o výhodách a rizicích různých 
nástrojů  

 
 
 
 
 
Banky a jejich služby 
 

 aktivní a pasivní operace 
 úročení, pojištění, produkty finančního  
 trhu pro investování a pro získání  

prostředků 
 
 
 

 
 
 
 
MED 
kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
fungování a vliv médií ve 
společnosti 
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VO-9-3-04p  
uvede příklady služeb, které banky 
nabízejí občanům 
 
VO-9-3-03p  
ukáže na příkladech vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, vysvětlí, 
k čemu slouží bankovní účet 
 

 hotovostního a bezhotovostního placení 
 popíše funkce banky a uvede příklady 

jejich služeb 
 dokáže objasnit pojem „úrok“ 

Peníze 
 

 funkce a podoby peněz 
 formy placení 

VO-9-3-06  
na příkladech chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na 
tvorbu ceny a její změny, na příkladu 
ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz 

 
 objasní princip nabídky a poptávky 
 vysvětlí na konkrétním případu, jak 

nabídka a poptávka ovlivňuje cenu 
 vysvětlí, co je to inflace 
 uvede příklady příjmů a výdajů státu 
 vyjmenuje příklady výroby, obchodu a 

služeb 

 
Výroba, obchod, služby 
 

 jejich funkce a návaznost  
 
Principy tržního hospodářství 
 

 nabídka, poptávka, trh 
 tvorba ceny, inflace 
 podstata fungování trhu 
 nejčastější právní normy podnikání 

 

 

 
VO-9-3-07  
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 
 

 
 popíše rozdíl mezi monarchií a 

republikou 
 vyjmenuje znaky státu 
 uvědomuje si důležitost Ústavy ČR 
 uvědomuje si důležitost obranných 

složek státu 

 
Právní základ státu 
 

 znaky státu, typy a formy státu 
 státní občanství ČR 
 Ústava ČR 
 složky státní moci, jejich orgány  

a instituce 
 obrana státu 

 

 

 

 vyjmenuje orgány státní moci ČR  
a popíše jejich  

 činnost 
 objasní rozdíl mezi hejtmanem, 

primátorem a  
 starostou 
 orientuje se v komunální politice 

 

Státní správa a samospráva 
 

 orgány a instituce státní správy a  
samosprávy, jejich úkoly 

 

VO-9-4-01  
rozlišuje nejčastější typy a formy států a 

 
 uvede příklady základních principů 

Principy demokracie 
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na příkladech porovná jejich znaky 
 
VO-9-4-02p  
uvede základní prvky fungování 
demokratické společnosti 
 

demokratického řízení státu 
 diskutuje o výhodách a nevýhodách 

demokratického způsobu řízení státu 
 uvede příklady demokratického 

způsobu řízení státu v každodenním 
životě 

 vlastními slovy vyjádří význam voleb do 
zastupitelstev  

 vlastními slovy objasní, proč je důležité 
se účastnit voleb 

 

 znaky demokratického způsobu  
 rozhodování a řízení státu 
 politický pluralismus, sociální dialog a  
 jejich význam 
 význam a formy voleb do zastupitelstev 

 

VO-9-1-03  
zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 
 
VO-9-1-03p 
přistupuje kriticky k projevům 
vandalismu 

 
 vyjmenuje listiny, které se zabývají 

lidskými právy 
 uvědomuje si nedodržování lidských  

a dětských práv  
 ve světě 
 uvědomuje si problémy šikany, dokáže 

ji vypozorovat 
 

Lidská práva 
 

 základní lidská práva, práva dítěte,   
 jejich ochrana 
 úprava lidských práv a práv dětí  
 v dokumentech 
 poškozování lidských práv, šikana,  
 diskriminace 

 

 
VO-9-4-02p  
chápe státoprávní uspořádání České 
republiky, zákonodárných orgánů a 
institucí státní správy 
 
VO-9-4-09  
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 
právní ochrany občanů, uvede příklady 
jejich činnosti a spolupráce při 
dosahování trestních činů 
 

 
 dokáže vyjmenovat soustavu soudů ČR 
 uvědomuje si následky protiprávního 

jednání 
 dokáže vyjmenovat příklady trestné 

činnosti 

 
Právní řád České republiky 
 

 význam a funkce právního řádu 
 orgány právní ochrany občanů 
 soustava soudů 
 právní norma, předpis, publikování  

právních předpisů 

 

 
VO-9-4-10  
rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich 
příklady 
 
VO-9-4-11  
diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání  
 
VO-9-4-08 
dodržuje právní ustanovení, která se na 

 
 
 
 
 

 na příkladu objasní, jak se bránit v 
případě porušení práv spotřebitele  

 popíše postup při reklamaci výrobku 
nebo služby  

 uvede příklady základních lidských práv  
 diskutuje o ochraně základních práv a 

svobod 

 
 
 
 
 
 
Protiprávní jednání 
 

 druhy a postihy protiprávního jednání  
 včetně korupce, trestní postižitelnost 
 porušování předpisů v silničním  
 provozu 
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něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 
porušování 
 
VO-9-4-08p  
uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního 
jednání 
 

 zná pojem korupce, dokáže vymyslet 
její příklady 

 porušování práv k duševnímu  
 vlastnictví 

 

 
VO-9-4-09p  
uvede základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách 
rodinného života a rozlišuje postavení 
role rodinných příslušníků 
 
VO-9-4-05p  
uvede příklady, jak se bránit v případě 
porušení práv spotřebitele 
 
VO-9-4-05p  
na příkladu vysvětlí, jak reklamovat 
výrobek či službu 
 
VO-9-4-05  
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a svobod, 
rozumí povinnostem občana při 
zajišťování ochrany státu  
 
VO-9-4-07  
provádí jednoduché právní úkony a 
chápe jejich důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravující 
občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava, koupě, oprava či pronájem 
věci 
 

 
 na příkladu objasní důsledky 

jednoduchých právních úkonů 
 uvede příklady jednání, která jsou 

porušením právních ustanovení  
 diskutuje o důsledcích porušování 

právních ustanovení 
 vyjmenuje orgány právní ochrany 

občanů 
 uvede rozdíl mezi přestupkem a 

trestním činem 
 uvede příklady korupčního jednání 

 

 
Právo v každodenním životě 
 

 význam právních vztahů 
 důležité právní vztahy a závazky z nich  
 vyplývající 
 základní práva spotřebitele 
 styk s úřady 

 

 
 
 
 
VO-9-5-01  
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popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady 
práv občanů ČR v rámci EU i možných 
způsobů jejich uplatňování 
 
VO-9-5-01p  
uvede příklady základních práv občanů 
ČR v rámci EU a způsoby jejich 
uplatňování 
 

 
 vyjmenuje některé státy EU 
 zná základní informace o vstupu ČR  

do EU 
 uvede orgány EU 
 diskutuje o výhodách a nevýhodách 

členství států v EU 

 
 
Evropská integrace 
 

 podstata, význam, výhoda 
 Evropská unie a ČR 

 
VO-9-5-02  
uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich význam ve 
světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti 
v zahraničních misích 
 

 uvede příklady mezinárodní 
organizace, jichž je ČR členem 

 uvědomuje si důležitost mezinárodních 
organizací a společenství 

 popíše mezinárodní spolupráci států při 
zajištění bezpečnosti 

 
Mezinárodní spolupráce 
 

 ekonomická, politická, a bezpečností  
spolupráce mezi státy, její výhody 

 významné mezinárodní organizace  
(Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 

 

 
VO-9-5-03 
uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory 
 
VO-9-5-04  
uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva 
 
VO-9-5-03  
uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory  
 
VO-9-5-05  
objasní souvislost globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných 
projevů a způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 
 

 
 vyjmenuje a popíše některé globální 

problémy 
 diskutuje o příčinách a možných 

řešeních globálních problémů 
 popíše, jak globální problémy postihují 

jeho a jeho okolí 
 uvede příklady mezinárodního 

terorismu a teroristických organizací 
 diskutuje o problematice teroristických 

útoků a o možnostech jejich řešení 

 
Globalizace 
 

 projevy, klady a zápory 
 významné globální problémy včetně  
 válek a terorismu, možnosti jejich  
 řešení 
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VO-9-5-06  
uvede příklady mezinárodního terorismu 
a zaujme vlastní prostor ke způsobům 
jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil 
ČR při zajišťování obrany státu a při 
řešení krizí nevojenského charakteru  
 
VO-9-5-06p  
uvede příklady mezinárodního terorismu 
 
VO-9-5-01p, VO-9-5-02p  
uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má 
ČR vztah, a ví o výhodách spolupráce 
mezi státy 
 
VO-9-4-10p  
v krizových situacích využívá služby 
pomáhajících organizací 
 
 
 

4. 3. Matematika a její aplikace 

4. 3. 1. Matematika 

I. stupeň 
 
Obsahová, časové a organizační vymezení  
 
V 1. ročníku 4 hodiny týdně a ve 2. až 5. ročníku 5 hodin týdně. 
 
Vzdělávací obsah 
 
1. Čísla a početní operace 
 

 obor přirozených čísel 
 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 
 násobilka 
 vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 
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2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

 závislosti a jejich vlastnosti 
 diagramy, grafy, tabulky 

 
3. Geometrie v rovině a v prostoru 
 

 základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník 
 grafický součet a rozdíl úseček 
 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec 
 délka úsečky, jednotky délky a jejich převody 
 obvod a obsah obrazce 
 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
 osově souměrné útvary 
 sestrojování rovnoběžek, kolmic 
  

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
 

 slovní úlohy 
 číselné a obrázkové řady 
 magické čtverce a prostorová představivost 

 
Dovednosti 
 

 provádět početní výkony s přirozenými čísly, zlomky a to pamětně i písemně, při složitějších úlohách používat kalkulátor 
 řešit úlohy z praxe s užitím početních výkonů 
 provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost, provádět zaokrouhlení 
 číst a používat jednoduché statistické tabulky a diagramy 
 užívat proměnnou a chápat jejich význam, řešit nerovnice i slovní úlohy, zapsat a graficky znázornit závislosti kvantitativních jevů 
 řešit metrické geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných obrazců 
 orientovat se v rovině a v prostoru 
 dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů 

 
 
 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Kompetence k učení 
 

 učíme přesně a stručně vyjadřovat užívání matematického jazyka včetně symboliky, provádíme rozbory a zápisy při řešení úloh a zdokonalujeme grafický 
projev, rozvíjíme abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.Učitel umožňuje žákům, aby se podílel na 
utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků, srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit, stanovuje dílčí vzdělávací cíle, vede žáky k 
ověřování výsledků, podporuje samostatnost a tvořivost, uplatňuje individuální přístup k žákovi, motivuje k učení. 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

 učíme rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 
 učíme provádět rozbor problémů a plánů k řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, vyhodnocování správnosti výsledku 
 učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků, klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle činnosti, vede žáky k plánování úkolů a 

postupů, zařazuje metody při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
 

Kompetence komunikativní 
 

 žáky učíme přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky 
 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky vede žáky k výstižnému a 

souvislému projevu 
 

Kompetence sociální a personální 
 

 žáky vedeme ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, 
učí se pracovat v týmu 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
 

Kompetence občanská 
 

 při zpracování informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních, jsou vedeni k 
ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat složitosti světa 

 učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritériíí zhodnotil své výsledky nebo činnosti 
 

Kompetence pracovní 
 

 žáky vedeme k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, učíme je využívat matematické poznatky a dovednosti v 
praktických činnostech 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 
 vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamu 
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II. stupeň 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až v 9. ročníku 5 hodin týdně. 
 
Vzdělávání v matematice zaměřeno na: 
 

 užití matematiky v reálných situacích 
 osvojení pojmů, matem. postupů 
 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 
 logické a kritické usuzování 

 
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie - řešení rovnic, 
převody jednotek,…..) 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
Žáci jsou vedeni k: 
 

 osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním  
 reálných jevů 
 vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 
 využívání prostředků výpočetní techniky 

 
Učitel 
 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 
 vede žáky k plánování postupů a úkolů 
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
 zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 
 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 
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Kompetence k řešení problémů 
 
Žáci  
 

 zjišťují, že realita je složitější než její matematický model 
 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 
 učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

 
Učitel 
 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
 vede žáky k ověřování výsledků 

 
Kompetence komunikativní 
 
Žáci 
  

 zdůvodňují matematické postupy 
 vytvářejí hypotézy 
 komunikují na odpovídající úrovni 

 
Učitel 
 

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
 podle potřeby pomáhá žákům 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Žáci 
  

 spolupracují ve skupině 
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

 
Učitel 
 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
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Kompetence občanské 
 
Žáci 
 

 respektují názory ostatních 
 si formují volní a charakterové rysy 
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

 
Učitel 
 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 
Kompetence pracovní 
 
Žáci 
 

 si zdokonalují grafický projev 
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

 
Učitel 
 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  
 vede žáky k ověřování výsledků 

 
 

I. stupeň 
 

Matematika 1. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

4 (0) 

RVP - výstupy Tématický celek, učivo ŠVP - dílčí výstupy 
Průřezová témata, 

přesahy 
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M-3-1-01  
používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 
 

Obor přirozených čísel do 20 
 zná číslice 1 až 20, umí je napsat  

a přečíst 
 rozumí slovu polovina 

JČ: Psaní číslic 

 
M-3-1-03 
užívá lineární uspořádání;  
zobrazí číslo na číselné ose 

 

 
Čtení, psaní, porovnávání čísel 
Číselná osa 

 zná význam méně, více, první, 
poslední, větší, menší 

 seřazuje čísla podle velikosti 

OSV1 - Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV10 - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 
M-3-1-02 
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla,  
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 

 
Zápis a rozklad čísla 
 

 zná a používá matem. symboly +, - , 
= , < , > 

 Umí porovnávat čísla do 20. 

 
VV: Techniky plastického 
vyjádření 
 
Pč.: Vystřihování a 
modelování 
 

 
M-3-1-04 
provádí zpaměti jednoduché početní  
operace s přirozenými čísly 

 

Sčítání a odčítání v oboru do 20  umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady 
na sčítání a odčítání do dvaceti 

  

M-3-1-05 
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

  
 Řešení a vytváření slovních úloh 
 

 řeší jednoduché slovní úlohy  
 pozná mince do 20 Kč, řeší s nimi 

jednoduché úkoly 
  

M-3-2-01 
orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

 

Rovinné obrazce 
Orientace v prostoru 

 rozlišuje a umí pojmenovat 
jednoduché geom. útvary v rovině – 
čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník 

 modeluje jedn. geom. útvary 
v rovině 

 seznámí se s geometrickými tělesy 
– krychle 

 geom. útvary třídí podle tvaru, 
velikosti, barev 

 orientuje se v prostoru – nahoře, 
dole, před, za, vpravo, vlevo apod 

Prv: Třídění předmětů 
 
OSV5 – Kreativita 
 
TV: Pohybové hry 
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Matematika 2. ročník 

Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

5 (1) 

RVP - výstupy Tématický celek, učivo ŠVP - dílčí výstupy 
Průřezová témata, 

přesahy 

M-3-1-01 
používá přirozená čísla 
k modelování reálných situací,  
počítá předměty v daném souboru,  
vytváří soubory s daným počtem prvků                

 

Sčítání a odčítání do 20  
 
Číselný obor 0 – 100 
 

 
 umí zapsat a vyřešit příklady na 

sčítání a odčítání do 20 
 sčítá a odčítá čísla do sta bez 

přechodu přes desítky 
 částečně zvládá sčítání a odčítání 

do sta s přechodem přes desítky 
 rozumí slovům polovina, čtvrtina, 

osmina a třetina. 
 

OSV1: Rozvoj schopností 
poznávání 
 

 
M-3-1-03  
užívá lineární uspořádání;  
zobrazí číslo na číselné ose 

 

 
Číselný obor 0 – 100 
 

 číselná řada 
 porovnávání čísel 
 číselná osa 
 sčítání a odčítání 

 

 
 porovnává čísla do sta, umí je 

seřadit vzestupně i sestupně 
 zapisuje  a čte čísla do sta- 

zakresluje čísla do sta na číselnou 
osu 

 porovnává čísla do sta, umí je 
seřadit vzestupně i sestupně 

 

  

 
M-3-1-05 
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje  
a modeluje osvojené početní operace 

 

Řešení a vytváření slovních úloh 
Slovní úlohy 

 umí provést zápis slovní úlohy 
 řeší slovní úlohy s výpočty do sta 

s užitím vztahů o n více, o n méně 
 řeší slovní úlohy na vztahy n krát 

více, n x méně v oboru do 50 

ČJ: Formulace slovních úloh  
a odpovědí 

 
M-3-1-04  
provádí zpaměti jednoduché  
početní operace s přirozenými čísly 

 

Násobilka 1, 2, 3, 4, 5 
 seznámí se s principem násobilky 

v oboru do 50 
 dělí v oboru probraných násobilek 

TV: Rytmická gymnastika 

 
M-3-2-02  
popisuje jednoduché závislosti  
z praktického života 

 

Peníze 

 zná mince a bankovky v hodnotě  
do sta korun 

 počítá s mincemi a bankovkami 
v hodnotě do sta korun 

 umí evidovat objekty pomocí tabulky 
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M-3-3-02  
porovnává velikost útvarů,  
měří a odhaduje délku úsečky 
 

Základní útvary v rovině 
Úsečka, měření délky 
Jednotky délky – m, cm 

 
 zvládá si připravit pomůcky na 

rýsování (tužka, pravítko) 
 umí změřit úsečku s přesností na cm 
 zná jednotky délky – metr, centimetr 

 

VV: Kresba jednoduchých 
geom. tvarů 

 
M-3-3-01  
rozezná, pojmenuje, vymodeluje  
a popíše základní rovinné útvary  
a jednoduchá tělesa; nachází v realitě  
jejich reprezentaci 

 

Tělesa 

 pozná geometrická tělesa krychli 
 umí pracovat s krychlovými tělesy  

a vytvoří síť krychle 
 pracuje s rovinnými útvary ve 

čtvercové síti 

Pč: Modelování těles 

 
 

Matematika  3. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

RVP - výstupy Tématický celek, učivo ŠVP - dílčí výstupy 
Průřezová témata, 

přesahy 

 
M-3-1-01  
používá přirozená čísla k modelování  
reálných situací, počítá předměty  
v daném souboru, vytváří soubory  
s daným počtem prvků 

 
 

Malá násobilka 
 
Počítání v oboru přirozených čísel do 100 

 
 řeší slovní úlohy s pomocí malé 

násobilky 
 řeší slovní úlohy v oboru do sta 
 užívá závorky 
 rozumí zlomkům 1/n pro malá n 

 
 
OSV1 - Rozvoj schopností 
poznávání 
Prv – nakupování, hra na 
obchod 
OSV10 -Řešení problémů  
a rozhodovací dovednosti 
 

 
 
 
M-3-1-02  
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla  
do 1 000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

 
Počítání v oboru přirozených čísel do 1000 
 
Rovnice 
 
 

 
 zapisuje a čte čísla do tisíce 
 porovnává, třídí vzestupně a 

sestupně čísla do tisíce 
 doplňuje tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel 
 zakresluje čísla do tisíce na číselné 

ose 
 sčítá a odčítá zpaměti i písemně, 

provádí kontrolu 
 umí násobit vícemístná čísla a dělit 
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trojmístné číslo jednomístným 
 zná význam symbolu  =,  řeší 

jednoduché rovnice 
 

 
M-3-1-03  
užívá lineární uspořádání;  
zobrazí číslo na číselné ose 

 
 

Počítání v oboru přirozených čísel do 1000 

 
 zakresluje čísla do tisíce na číselné 

ose 
 porovnává trojciferná čísla pomocí 

číselné osy 
 seznámí se  se zaokrouhlováním na 

desítky,na stovky 
 

  

 
M-3-1-04  
provádí zpaměti jednoduché početní  
operace s přirozenými čísly 
 

Počítání v oboru přirozených čísel do 1000 

 
 sčítá a odčítá zpaměti i písemně, 

provádí kontrolu 
 násobí a dělí v oboru malé násobilky 
 sčítá a odčítá dvojciferná čísla 

zpaměti (typ příkladů 33+25, 67-53) 
 

 

 
M-3-1-05  
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje  
a modeluje osvojené početní operace 
 
 
 
M-3-2-03  
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
 

 
 
M-3-2-01  
orientuje se v čase, provádí jednoduché  
převody jednotek času 
 

 
 
 
 
 

 
 řeší slovní úlohy v oboru do tisíce 
 pracuje s daty, provádí jejich 

evidenci tabulkou nebo grafem 
 
 
 

 
 
 
 
 

 orientuje se v čase - den, hodina, 
minuta 

 převádí sekundy, minuty, hodiny  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv – jednotky času 
 
 

M-3-3-02  
porovnává velikost útvarů, měří  
a odhaduje délku úsečky 

 

Jednotky délky 

 zná jednotky délky mm, cm, dm, m 
 jednotky délky používá k měření  
 učí se převádět jednotky 
 umí změřit rozměry geom. útvarů 

(úsečka, čtverec, obdélník apod.)  
a vyjádřit je ve vhodných jednotkách 

 

 
Prv – jednotky času 
 
Prv – orientace a odhad 
vzdálenosti v krajině, měřítko 
mapy 
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M-3-3-02  
porovnává velikost útvarů, měří  
a odhaduje délku úsečky 

 
 
M-3-3-03  
rozezná a modeluje jednoduché  
souměrné útvary v rovině 

 

Základní útvary v rovině 
 

 
 umí narýsovat a označit bod, 

přímku, úsečku 
 dokáže určit vzájemnou polohu 

přímek v rovině 
 zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem 
 seznámí se s rýsováním kružnice 
 seznámí se s rýsováním kolmice 

pomocí pravítka s ryskou 
 zná význam pojmu  průsečík a umí 

ho určit 
 využívá čtverečkovaného papíru, 

šipek v propedeutice souřadnic ve 
2D 

 modeluje jednoduché  osově 
souměrné  útvary v rovině  

 pozná jehlan a kužel 
 modeluje kvádr, krychli, kouli a válec 

 

Pč - modelování 
VV – rovinné obrazce ve 
čtvercové síti 

 
 

Matematika 4. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

RVP - výstupy Tématický celek, učivo ŠVP - dílčí výstupy 
Průřezová témata, 

přesahy 

 
 
M-5-1-02 
Provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
 
 
M-5-1-01 
Využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obor přirozených čísel do 100 000 
Celá čísla 
Vlastnosti početních operací s čísly 
Sčítání a odčítání do 100 000 
Pamětné násobení, dělení 
Písemné algoritmy početních operací 
Práce s kalkulačkou 

 
 
 

 zapisuje a čte čísla do 100 000 
 orientuje se na číselné ose 
 sčítá a odčítá zpaměti i písemně  

do 100 000 
 ovládá pamětné dělení se zbytkem 

v oboru malé násobilky 
 násobí písemně jednociferným  

a dvojciferným činitelem 
 dělí písemně jednociferným 

dělitelem 
 sčítá, odčítá, násobí, dělí a 

 
 
 
 
LV - technika čtení 
AJ – číslovky do 10 
VL – počet obyvatel, výška 
hor, délka řek 
PČ – nakupování 
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M-5-1-03 
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 
 

kontroluje výpočty s pomocí 
kalkulačky 

 zaokrouhluje čísla na tisíce, stovky  
a desítky 

 
 

Jednotky hmotnosti, délky, objemu a času 

 
 zná jednotky hmotnosti, délky, 

objemu a času 
 převádí jednotky hmotnosti, délky, 

objemu a času 
 

TV – atletika, gymnastika 
PŘ – neživá příroda 
PČ – měření předmětů   

 
M-5-1-04 
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel 
 

Rovnice, přímá úměrnost 

 vypočítá neznámou v jednoduché 
rovnici 

 pozná přímou úměrnost, sestavuje 
tabulku přímé úměrnosti 

 

 
M-5-1-05 
Modeluje a určí část celku, používá zápis 
ve formě zlomku 
 
M-5-1-06 
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 
 

Zlomky 
 zná pojem zlomek 
 modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku 

  
  
 

 
M-5-2-02  
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 
 

Tabulky a jízdní řády  vyhledává údaje v jízdním řádu a 
řeší slovní úlohy s časovými údaji 

 

 
M-5-4-01 
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky 
 

Slovní úlohy 
Číselné a obrázkové řady 
 

 řeší jednoduché a složené slovní 
úlohy 

 provádí zkrácený zápis 

LV – čtení s porozuměním 
PŘ, VL – využití témat 

 
M-5-3-01 
Narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnici), užívá jednoduché konstrukce 
 

Základní útvary v rovině 
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

 umí pracovat s kružítkem, pravítkem 
a trojúhelníkovým pravítkem 
s ryskou 

 
 rozlišuje rovnoběžník, čtverec, 

obdélník, kružnici, kruh 

 
OSV5 –Kreativita 
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M-5-3-02 
Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 
 
M-5-3-03 
Sestrojí rovnoběžky a kolmice 
 
M-5-3-04 
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 
a užívá základní jednotky obsahu 

 
 sestrojí trojúhelník pomocí kružítka 

 
 sestrojí pravoúhlý trojúhelník, 

kolmici, zvládá konstrukci 
trojúhelníka pomocí kružítka 

 
 umí rýsovat rovnoběžky, různoběžky 

 
 umí sestrojit, pozná a pojmenuje 

vzájemnou polohu kružnic 
 vypočítá obvod a obsah obdélníku  

a čtverce 
 

 
 
 
 
 

 
 

Matematika 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

RVP - výstupy Tématický celek, učivo ŠVP - dílčí výstupy 
Průřezová témata, 

přesahy 

 
M-5-1-01 
Využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení 
 
M-5-1-03 
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 
 
M-5-1-02 
Provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
 

Obor přirozených čísel do 1 000 000 
Celá čísla 
Vlastnosti početních operací s čísly 
Sčítání a odčítání do 1 000 000 
Pamětné násobení, dělení 
Písemné algoritmy početních operací 
Práce s kalkulačkou 

 
 zapisuje a čte čísla do 1 000 000 
 orientuje se na číselné ose v oboru 

do milionu 
 sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 

milionu 
 zaokrouhluje na 1000, 10 000, 

100 000 
 násobí deseti, stem, tisícem, 
 násobí písemně dvojciferným, 

trojciferným činitelem 
 dělí jednociferným i dvojciferným 

dělitelem 
 

 sčítá, odčítá, násobí, dělí a 
kontroluje výpočty s pomocí 
kalkulačky 

 

OSV10 - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

 Rovnice, přímá úměrnost  vypočítá neznámou v jednoduché  OSV9 - Kooperace a 
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M-5-1-04 
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel 
 

rovnici 
 pozná přímou úměrnost, sestavuje 

tabulku přímé úměrnosti 

kompetice  
 

 
M-5-4-01 
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky  
 

Slovní úlohy 
Magické čtverce 
Prostorová představivost 

 řeší a tvoří slovní úlohy v oboru  
do milionu 

 

EV4 - Vztah člověka 
k prostředí 
 
EV4- lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

 Jednotky 

 
 převádí jednotky času, obsahu, 

délky 
 

 

 
M-5-1-05 
Modeluje a určí část celku, používá zápis 
ve formě zlomku 
 
M-5-1-06 
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 
 

Zlomky 
 
 
 

 pozná a dokáže vyznačit polovinu, 
třetinu, čtvrtinu 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky  
se stejným jmenovatelem v oboru 
kladných čísel 

VI: Místo, kde žijeme 

 
M-5-2-01 
Vyhledává, sbírá a třídí data 
 
M-5-2-02  
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 
 

Tabulky a jízdní řády 
Závislosti a jejich vlastnosti 
Diagramy, grafy 

 vyhledává údaje v jízdním řádu a 
řeší slovní úlohy s časovými údaji 

 umí pracovat s údaji v cenících 
 - zapisuje, používá data z grafu ve 

čtvercové síti 

  

 Římské číslice 

 
 je seznámen s římskými číslicemi I 

až X, L, C, D, M 
 

  

 
M-5-1-07 
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí 
na číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty 
 
M-5-1-08 

 
 
 
Desetinná čísla 
 
 
Celá čísla 

 zná pojem desetinné číslo 
 umí zapsat desetinné číslo 
 učí se sčítat a odčítat desetinné 

číslo písemně i zpaměti 
 násobí a dělí desetinné číslo deseti, 

stem 
 přečte zápis desetinného čísla a 
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Porozumí významu znaku „ – „ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí 
na číselné ose 
 

vyznačí na číselné ose desetinné 
číslo dané hodnoty 

 porozumí významu znaku „-„ pro 
zápis celého záporného čísla a toto 
číslo vyznačí na číselné ose 
 

 
M-5-3-01 
Narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnici), užívá jednoduché konstrukce 
 
M-5-3-04 
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 
a užívá základní jednotky obsahu 
 
M-5-3-05 
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti tvaru překládáním papíru 
 

Základní útvary v rovině 
Osově souměrné útvary  
Základní útvary v prostoru 

 
 zná pojmy rovina, trojúhelník 

pravoúhlý, rovnoramenný, 
rovnostranný, trojúhelníková 
nerovnost  

 užívá jednoduché konstrukce 
s uplatněním kružítka a pravítky 
s ryskou 

 sestrojuje obecný a pravoúhlý 
trojúhelník 

 sestrojuje čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnici 

 pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 
 umí změřit a vypočítat obvod 

trojúhelníku a čtyřúhelníku 
 vypočítá obsah čtverce a obdélníka 

podle matematických vzorců 
 vymodeluje krychli, kvádr, kouli, 

válec, jehlan a kužel, - zná pojmy 
rovina, trojúhelník pravoúhlý, 
rovnoramenný, rovnostranný 

 umí zapsat, použít data z grafu ve 
čtvercové síti 

 

Př.: Rozmanitost přírody 

 
 

II. stupeň 

 

Matematika 6. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 
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RVP - výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo 
Průřezová témata, 

přesahy 

 
M-9-1-01 
provádí početní operace v oboru celých  
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 
 

 počítá zpaměti i písemně s přirozenými 
čísly 

 zpaměti i písemně provádí početní operace 
s desetin. čísly 

Početní výkony s přirozenými čísly 
Sčítání a odčítání des.čísel 
Násobení a dělení desetinných čísel 
10, 100, 1000 
Násobení a dělení desetinných čísel 

 

 
M-9-1-02 
zaokrouhluje a provádí odhady  
s danou přesností, účelně využívá 
kalkulátor 
 

 odhaduje a kontroluje výsledky početních 
operací. 

 zaokrouhluje a porovnává des.čísla 

porovnávání a zaokrouhl. přiroz.čísel 
Porovnávání a zaokrouhlování 
desetinných čísel. 

 

M-9-1-03  
modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

 
 rozlišuje pojmy prvočíslo, číslo složené, 

násobek, dělitel 
 provádí rozklad čísla na součin prvočísel 
 určuje společného dělitele a společný 

násobek 
 rozlišuje čísla soudělná a nesoudělná. 

 

Násobek a dělitel 
Znaky dělitelnosti 
Prvočísla a čísla složená 
Nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel 
slovní úlohy 

 

 
M-9-1-04  
užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 
 

 vyjadřuje část celku pomocí zlomků a 
desetinných čísel. 

 

 

 
M-9-3-01 
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při 
řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou matematickou 
symboliku 
 

 správně užívá jednotky Trojúhelníková nerovnost 

 

M-9-3-02  
charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

 
 rozlišuje rovinné útvary a trojrozměrná 

tělesa 
 rozlišuje dvojice úhlů vrcholových, 

vedlejších, souhlasných a střídavých 

Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné 
a střídavé 
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníka 
Druhy trojúhelníků 
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 třídí a popisuje trojúhelníky správnou 
matematickou symbolikou 
 

M-9-3-03  
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 
 měří velikost úhlu pomocí úhloměru 
 užívá jednotky stupeň a minuta 
 početně i graficky sčítá a odčítá úhly 
 násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma 

 

Osa úhlu. Porovnávání úhlů podle velikosti. 
Sčítání a odčítání úhlů, násobení a  dělení 
úhlů dvěma. 

 

 
M-9-3-04 
odhaduje a vypočítá obsah  
a obvod základních rovinných útvarů 
 

 
Rovinné obrazce - obvod a obsah čtverce  
a obdélníka 

 

M-9-3-06  
načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 
 má základní dovednosti rýsování. 
 rýsuje úhel dané velikosti určené ve 

stupních 
 načrtne i sestrojí  výšky a těžnice 

trojúhelníků 
 sestrojí kružnici vepsanou a opsanou 

trojúhelníku 
 

Úhel ostrý, tupý, pravý a přímý.  
Výšky a těžnice trojúhelníka, těžiště 
Kružnice trojúhel.vepsaná a opsaná 

 

 
M-9-3-08  
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 
ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar 
 

 určuje shodnost obrazců 
 sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 

souměrnosti 
 určuje osu souměrnosti osově souměrného 

obrazce. 

Shodnost geometrických útvarů 
Sestrojení obrazu rovinného obrazce 
v osové souměrnosti 
Určení osy souměrnosti osově souměrného 
obrazce 

 

 
M-9-3-09 
určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 
 

 rozlišuje trojrozměrná tělesa 

  

 
M-9-3-10 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
 

 vypočítá objem a povrch kvádru a krychle. 
 převádí jednotky objemu 

Povrch kvádru a krychle 
Jednotky objemu 

 

 
M-9-3-11 
načrtne a sestrojí sítě základních těles 
 

 sestrojí síť kvádru a krychle. Síť krychle a kvádru  

 
M-9-3-12  

 sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném Volné rovnoběžné promítání  
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načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 
 

rovnoběžném promítání. 

 
 

Matematika 7. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (2) 

RVP - výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo 
Průřezová témata, 

přesahy 

M-9-1-01  
provádí početní operace v oboru celých  
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 
 

 
 počítá zpaměti, písemně s přirozenými, 

desetinnými čísly 
 rozlišuje kladné a záporné hodnoty čísel, 

čísla opačná 
 rozumí pojmu absolutní hodnota čísla a umí 

ji určit (i na číselné ose) 
 počítá s celými čísly  
 (z počátku pomocí číselné osy) 
 upravuje zlomky rozšiřováním a krácením 
 používá pojmy nepravý zlomek a smíšené 

číslo, společný jmenovatel, rovnost zlomků 
 porovnává zlomky a uspořádá skupinu 

zlomků 
 počítá se zlomky 
 rozumí pojmu racionální číslo, chápe, že je 

možné jedno racionální číslo vyjádřit 
nekonečně mnoha zlomky 

 zvolí nejvhodnější způsob zápisu 
racionálních čísel a znázorní racionální 
číslo v obou tvarech zápisu na číselné ose 

 zapíše zlomek desetinným číslem nebo 
periodickým číslem 

 porovnává libovolná racionální čísla 
 

Přirozená čísla, desetinná čísla, početní 
operace 
Kladná a záporná čísla, čísla navzájem 
opačná,absolutní hodnota, uspořádání 
celých čísel, početní výkony s celými čísly 
Porovnávání zlomků, krácení a rozšiřování 
zlomků, operace se zlomky, smíšená čísla, 
racionální čísla, operace s racionálními 
čísly   
 

Fyzika – teplo, teplota 
 

 
M-9-1-03  
modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
 

 chápe pojmy násobek, dělitel, prvočíslo, 
číslo složené, společný dělitel, společný 
násobek 

Společný násobek, dělitel  
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M-9-1-04  
užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 

 chápe zlomek jako část celku a umí ho 
zobrazit (např. na čtverečkovém papíru) 

 chápe vyjadřování části celku různými 
způsoby (v procentech, desetinným číslem, 
zlomkem) a převádí jeden způsob vyjádření 
na druhý 
 

 
 
Procento 

M-9-1-05  
řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky  
map a plánů 
 

 
 změní  (rozdělí) základ v daném poměru 
 rozumí dělení celku na části v určitém 

poměru, chápe poměr, měřítko, zmenšení  
(zvětšení) 

 chápe postupný a převrácený poměr, 
zapíše a upraví daný poměr 

 chápe úměru a rovnost, vypočítá neznámý 
člen úměry 

 chápe trojčlenku a používá ji při řešení úloh 
(z praxe) 

 prakticky používá pravoúhlou soustavu 
souřadnic, sestrojuje grafy přímých  
a nepřímých úměrností 
 

Poměr, měřítko, převrácený poměr, dělení 
v daném poměru, postupný poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost, trojčlenka 
 

Zeměpis – měřítko 
Chemie – názvosloví 
 

M-9-1-06 
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než 
celek) 

 
 vypočítá 1% z celku jako setinu celku 
 vypočítá procentovou část, je-li dán základ 

a počet procent 
 vypočítá základ, je-li dána procentová část 

a počet procent 
 vypočítá počet procent, je-li dána 

procentová část a základ 
 

Procento, výpočty s procenty, úrok, promile          
 

 

M-9-3-02  
charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

 
 klasifikuje trojúhelníky na základě velikosti 

stran a úhlů 
 rozeznává a pojmenovává druhy 

čtyřúhelníků 
 zná vlastnosti čtyřúhelníků 

 

Trojúhelník 
Druhy čtyřúhelníků 

 

 
M-9-3-03  
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
 
 

 Chápe pojmy velikost úhlu a druhy úhlů Úhel a jeho velikost  
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M-9-3-04  
odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 
 

 
 určuje obvody a obsahy n - úhelníků 

 
Rovnoběžníky, lichoběžníky  

 
M-9-3-07 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty  
o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 
 

 chápe smysl vět o shodnosti trojúhelníků a 
používá je při řešení úloh 

 
  

M-9-3-08  
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 
ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar 

 
 intuitivně chápe pojem shodnost 

geometrických útvarů, rozpozná osově a 
středově souměrné útvary 

 rozumí pojmům vzor, obraz a samodružný 
bod a samodružný útvar 

 rozlišuje shodnost a totožnost 
 umí zobrazit  v osové a středové 

souměrnosti bod, úsečku, přímku, čtverec, 
trojúhelník a kružnici, atd. 

 intuitivně chápe další shodnosti: otočení 
(rotace) a posunutí 
 

Shodnost geometrických útvarů, středová 
souměrnost 

 

 
M-9-3-09 
určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 
 

 rozlišuje pojem rovina a prostor a vztahy 
mezi nimi 

 
Kvádr, krychle  

 
M-9-3-10  
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
 

 vypočítá objem a povrch hranolu 
 umí převádět jednotky obsahu, objemu 

Jednotky obsahu, objemu,  

 
M-9-4-01 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá 
řešení předkládaných nebo zkoumaných 
situací 
 

 používá získané vědomosti a dovednosti při 
řešení úloh 

Závěrečné opakování a shrnutí učiva  
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Matematika 8. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

RVP - výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo 
Průřezová témata, 

přesahy 

M-9-1-01  
provádí početní operace v oboru celých  
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 
 

 
 provádí početní operace s racionálními 

čísly 
 určí druhou a třetí mocninu a odmocninu 
 užívá druhou mocninu a odmocninu ve 

výpočtech 
 chápe pojem mocnina s přirozeným 

mocnitelem 
 sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje 

mocniny s přirozeným exponentem 
 

 racionální čísla a početní výkony 
s nimi 

 druhá mocnina a odmocnina 
 třetí mocnina a odmocnina 
 mocniny s přirozeným mocnitelem 
 operace s mocninami s přirozeným 

mocnitelem a jejich vlastnosti,  
 zápis čísel v desítkové soustavě   
 pomocí mocnin deseti 

 

 
M-9-1-05  
řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 
a plánů 
 

 vyjádří poměr mezi danými hodnotami, 
mění veličiny 

 pracuje s měřítky map a plánů 
 využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

 

Přímá a nepřímá   
úměrnost, poměr 

 

 
M-9-1-07 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 
 

 rozumí pojmu výraz 
 určí hodnotu číselného výrazu 
 dosadí do výrazu s proměnnou  
 provádí početní operace s výrazy 

Číselný výraz, hodnota číselného výrazu, 
proměnná, výraz s proměnnou, celistvý 
výraz, mnohočlen 

 

M-9-1-08 
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

 
 užívá a zapisuje vztah rovnosti 
 řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních 

úprav 
 provádí zkoušky řešení 
 řeší slovní úlohy 

 

 rovnost, vlastnosti rovnosti,  
 lineární rovnice s jednou 

neznámou, kořen /řešení/ lineární 
rovnice, ekvivalentní úpravy, 
zkouška 

 

M-9-2-01  
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 
 zaznamenává výsledky jednotlivých šetření 

do tabulek 
 vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická 

 
Statistický soubor, statistické šetření, 
jednotka, znak, četnost, aritmetický průměr, 
medián, modus, diagramy 
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data v grafech a tabulkách  
 
M-9-3-01 
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při 
řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou matematickou 
symboliku 
 

 chápe vztahy mezi stranami v pravoúhlém 
trojúhelníku a používá je při řešení úloh 

Pythagorova věta 

 

 
M-9-3-02 
charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 
 

 rozlišuje čtyřúhelníky a jejich 
charakteristické vlastnosti 

Čtyřúhelníky 

 

 
M-9-3-04 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 
 

 určuje obvody a obsahy čtyřúhelníků 
 vypočítá obvod kružnice, obsah kruhu 

Čtyřúhelníky 
obsah kruhu,délka kružnice 

 

M-9-3-05 
využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních 
úloh 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, 
dvou kružnic 

 rozumí pojmu množiny bodů dané 
vlastnosti 

 užívá získaných poznatků v konstrukčních 
úlohách 

 
 kruh, kružnice, vzájemná poloha   
 kružnice a přímky, vzájemná  
 poloha dvou kružnic 
 množiny bodů dané vlastnosti, 
 konstrukce trojúhelníků  

a čtyřúhelníků 
 

 

 
M-9-3-06 
načrtne a sestrojí rovinné útvary 
 

 sestrojí jednoduché konstrukce  základní konstrukční úlohy 

 

 
M-9-3-08 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 
ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar 
 

 pozná shodné útvary 
 sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové, 

osové souměrnosti 

Shodnost geometrických útvarů, shodná   
zobrazení 

 

M-9-3-10 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 
 Vypočítá obsah kruhu, povrch a objem 

válce 
 

Ludolfovo číslo, válec, síť válce, objem a 
povrch válce           

 

 
M-9-4-02  
řeší úlohy na prostorovou představivost, 

 aplikuje získané vědomosti, dovednosti a 
návyky při řešení úloh 

Shrnutí základních poznatků    
z tematických celků 
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aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 
z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí 
 
 
 

Matematika 9. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

5 (1) 

RVP - výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo 
Průřezová témata, 

přesahy 

 
M-9-1-06 
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než 
celek) 
 

 
 řeší úlohy na jednoduché a složené 

úrokování.  
 řeší úlohy z praxe 
 chápe pojmy – daně, půjčky, stavební 

spoření. 
 

Úrok, jistina, úroková doba, úrokovací 
období, úroková míra 
Jednoduché a složené úrokování 
Řešení úloh z praxe 

 

 
M-9-1-07 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 
 

 
 určuje podmínky, za kterých má daný 

lom.výraz smysl 
 krátí a rozšiřuje lomené výrazy 
 provádí početní operace s lomenými výrazy 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení). 

Lomený výraz, def. obor výrazu 
Početní operace s lomenými výrazy 
Složené lomené výrazy 

 

 
M-9-1-08 
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

 
 žák aplikuje znalosti o lomených výrazech. 

při řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli     

 řeší soustavu dvou lin.rovnic se dvěma 
neznámými dosazovací i sčítací metodou 

 provádí zkoušku. 
 

Lin. rovnice s nezn. ve jmenovateli, metoda 
dosazovací a sčítací  
 

 

 
M-9-1-09 
analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a 
racionálních čísel 

 
 řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou 

lin.rovnic se dvěma neznámými. 
 řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým 

lin.rovnicím 
 

Slovní úlohy řešené pomocí SLR  
Slovní úlohy „na pohyb“, „na společnou 
práci“ a „na směsi“ 
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M-9-2-01 
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
 

 

 

 

 
M-9-2-02 
porovnává soubory dat 
 

 

 

 

 
M-9-2-03 
určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 
 

 rozlišuje lineární a kvadratickou funkci a 
nepřímou úměrnost. 

Základní pojmy – funkce, definiční obor, 
množina hodnot funkce 
Nepřímá úměrnost (lin.lomená fce) 

 

 
M-9-2-04 
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 
 

 sestavuje tabulky funkčních hodnot 
 zakresluje graf dané funkce. 

 
 

Graf funkce, funkce rostoucí a klesající, 
lineární funkce 
Kvadratická funkce 

 

 
M-9-2-05 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 
 

 graficky řeší soustavu dvou lineárních 
rovnic. 

Grafické řešení soustavy dvou lineárních 
rovnic 

 

 
M-9-3-06 
načrtne a sestrojí rovinné útvary 
 

 rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití 
 užívá technické písmo. 

Základy rýsování 

 

 
M-9-3-07 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 
 

 rozlišuje shodné a podobné útvary v rovině 
 určuje poměry podobnosti 
 - užívá věty o podobnosti trojúhelníků 

Podobnost, poměr podobnosti, podobnost 
trojúhelníků, věty o podobnosti 

 

 
M-9-3-09 
určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 
 

 rozlišuje jednotlivá tělesa Jehlan, kužel, koule 

 

M-9-3-10 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 zakresluje náčrtky těles a vyznačuje  
pravoúhlé trojúhelníky 

 nutné pro výpočet veličiny potřebné pro 
dosazení do vzorců objemu a povrchu 
tělesa. 

Objem a povrch jehlanu a kužele 
Objem a povrch koule 

 

M-9-3-13   dělí úsečku v daném poměru a konstrukci Dělení úsečky v daném poměru  
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analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 

ověřuje výpočtem 
 užívá měřítka plánu a mapy 
 provádí výpočty stran a úhlů v pravoúhlých 

trojúhelnících s využitím goniometrických 
funkcí. 

 ve slovních úlohách aplikuje znalosti 
goniometrických funkcí. 

Mapy, plány modely 
Goniometrické funkce – sin, cos, tg 
Užití funkce sinus, kosinus, tangens – 
řešení úloh z praxe 

 
M-9-4-02  
řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 
z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí 
 

   

 
 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy Průřezová témata 

 díly A+B díly C+D díly E+F  

Číslo a proměnná     

M-9-1-01 
provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 

Provádí početní operace s 
celými čísly, vyhledá a určí 
nejmenší a největší prvek, 
rozlišuje idiomy o n 
větší/menší, n-krát 
větší/menší, sčítá kmenové 
zlomky, sčítá a odčítá 
desetinná čísla (desetiny, 
setiny). Základní operace 
realizuje mentálně, 
písemně i kalkulátorem. 

 
Čte a užívá zápis čísla římskými 
číslicemi, řeší úlohy s důrazem 
na logiku římských zápisů. 
Zapíše číslo rozvinutým zápisem 
do řádu desetitisíců. Uspořádá 
množinu celých i racionálních 
čísel. Krátí/rozšiřuje zlomky, 
sčítá a odčítá zlomky a 
desetinná čísla, násobí zlomky i 
desetinná čísla, dělí desetinné 
číslo desetinným číslem. Užívá 
n-tou mocninu, druhou 
odmocninu. Provádí výpočty s 
mocninami. Převádí jednotky 
(obsah, objem, rychlost). 
 

Užívá rozvinutý zápis čísla 
v desítkové soustavě. 
Porovnává reálná čísla. Užívá 
ve výpočtech druhou a třetí 
mocninu a odmocninu. Sčítá, 
odčítá, násobí a dělí zlomky a 
desetinná čísla, počítá s 
odmocninami. Provádí 
aproximaci čísla druhá 
odmocnina ze dvou. 

Fyzika – teplo, teplota 
 

 
M-9-1-02 
zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

 
Při výpočtech zaokrouhluje, 
provádí odhady 

 
Zaokrouhluje, provádí odhady 
(sémantické i strukturální týkající 

 
Provádí řádové odhady 
(propedeutika limity). Účelně 
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přesností, účelně využívá kalkulátor (sémantické i strukturální 
týkající se jedné operace). 
Účelně využívá kalkulátor 
(například při dělení, dělení 
se zbytkem). 
 

se výrazů s více operacemi). 
Účelně využívá kalkulátor 
(například při práci s 
racionálními čísly). 

využívá kalkulátor při výpočtech 
s reálnými čísly. 

M-9-1-03 
modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

 
Pracuje s pojmy sudé/liché 
číslo, prvočíslo, číslo 
složené, násobek, 
nejmenší společný 
násobek, dělitel, největší 
společný dělitel, rozkládá 
přirozené číslo na součin, 
získává zkušenosti s n-
cifernými čísly, s ciferným 
součtem (propedeutika 
pojmu rozvinutý zápis). 
 

Odhaluje a používá kritéria 
dělitelnosti 3, 4, 9, řeší úlohy s 
propedeutikou dělitelnosti 6, 8, 
11, 12. Pro nalezení nejmenšího 
společného násobku a 
největšího společného dělitele 
používá prvočíselný rozklad. 

Odhaluje a používá kritéria 
dělitelnosti 6, 8, 11, 12. Využívá 
prvočíselný rozklad pro nalezení 
nejmenšího společného 
násobku a největšího 
společného dělitele více čísel. 
Seznamuje se s Euklidovým 
algoritmem. 

 

M-9-1-04 
užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 

Užívá desetinná čísla, 
kmenové zlomky – sčítá a 
odčítá kmenové zlomky 
(zejména se jmenovatelem 
menším než 13 a se 
jmenovatelem 60, 100), 
krátí a rozšiřuje zlomky, 
znázorňuje zlomky a 
desetinná čísla na číselné 
ose, používá pojmy 
procento, počet procent, 
základ. 

 
Používá desetinná čísla (tisíciny 
až miliontiny), periodická čísla, 
periodu, předperiodu, zlomky (s 
dvoucifernými a trojcifernými 
jmenovateli), složený zlomek, 
smíšené číslo, převrácené číslo, 
záporný zlomek. Zmíněná čísla 
umísťuje na číselnou osu, 
vyjádří číslo opačné. Intuitivně 
pracuje s číslem iracionálním. 
Pracuje s číselnými výrazy. Řeší 
úlohy na procenta, procentovou 
část, promile, úrokování. 
 

Reálná čísla umísťuje na 
číselnou osu.  

M-9-1-05 
řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 
a plánů 

 
Získává zkušenosti s 
poměrem, modeluje situace 
s využitím poměru, 
připravuje se na 
porozumění pojmu měřítko. 
 

Dělí celek v daném poměru. 
Pracuje s měřítky map a plánů. 
Používá trojčlenku. 

 
Zeměpis –měřítko 
Chemie–názvosloví 
 

 
M-9-1-06 
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

 
Řeší aplikované úlohy na 
procenta – určení počtu 

 
Řeší aplikační úlohy na procenta 
(i pro případ, že procentová část 
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případ, že procentová část je větší než 
celek) 
 

procent, základu, 
procentové části. 

je větší než celek), řeší úlohy o 
opakovaných slevách a 
zdraženích v procentech. 
 

M-9-1-07 
matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí 
rozklad mnohočlenu na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním 

Matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
proměnné v prostředí 
Krokování, Šipkových 
grafů, Součtových 
trojúhelníků, Součinových 
čtverců, Vah, Autobusu, 
Egyptského dělení, ve 
slovních úlohách. 

Používá písmeno jako: obecné 
číslo, proměnnou, neznámou. 
Využívá jazyk algebry k řešení 
úloh. Cíleně provádí úpravy 
jednodušších algebraických 
výrazů (vytýkání, 
roznásobování), ekvivalentní 
úpravy (druhá mocnina 
dvojčlenu, rozdíl druhých 
mocnin). Rozlišuje dvojčlen, 
trojčlen. 

Pracuje s mnohočleny, provádí 
cílené úpravy algebraických 
výrazů (i dělení trojčlenu 
dvojčlenem), upravuje 
kvadratický trojčlen na čtverec. 

 

M-9-1-08 
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

 
Formuluje a řeší reálnou 
situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav – získává 
zkušenosti v prostředích 
Mince, Váhy, Hadi, Šipkové 
grafy (propedeutika rovnic, 
soustav rovnic, absolutní 
hodnoty). 
 

Řeší soustavy dvou rovnic o 
dvou neznámých. 
Prostřednictvím úloh se 
připravuje na řešení lineárních 
diofantických rovnic. 

Řeší lineární nerovnice. 
V úlohách se připravuje na 
řešení kvadratické rovnice. 

 

M-9-1-09 
analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a 
racionálních čísel 

 
Analyzuje a řeší 
jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace 
v různých prostředích – 
Krokování, Egyptské 
dělení, Indické násobení, 
Stovková tabulka, Součtové 
trojúhelníky, Číselná osa, 
Autobus, Mince, Váhy. 
 

Modeluje konkrétní situace, v 
nichž využívá matematický 
aparát v oboru celých a 
racionálních čísel. Používá 
absolutní hodnotu. 

  

Závislosti, vztahy a práce s daty     

M-9-2-01 
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 
Vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data. Používá 
Vennovy diagramy jako 
nástroj k organizaci prvků 
množiny. Využívá tabulku 

 
Používá množiny, podmnožiny, 
průnik, sjednocení. Organizuje 
soubory dat (jednoparametrické 
třídění, hledání organizačního 
principu), zjišťuje počet prvků 

 
Organizuje soubor dat 
(víceparametrické třídění). 
Vytváří statistický soubor, 
provádí evidenci a jednoduchou 
analýzu, setkává se s prázdnou 
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jako nástroj k evidenci dat a 
hledání závislostí. 
 

souboru. množinou. Graficky znázorňuje 
soubor dat. 

M-9-2-02 
porovnává soubory dat 

 
Vyhodnocuje soubor dat 
procesuálně (evidence 
jízdy autobusem tabulkou), 
porovnává soubory dat 
konceptuálně (práce se 
vztahy v rodokmenu). 
 

Vyhledává data, porovnává 
soubory dat. Analyzuje 
statistické soubory. Určuje 
aritmetický průměr. 

Vyhledává data. Porovnává 
soubory dat. Určuje vážený 
průměr, četnost znaku. 

 

M-9-2-03 
určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

 
Získává zkušenosti s 
lineární závislostí v 
prostředích Šipkových 
grafů, Hadů, ve slovních 
úlohách. 
 

Pracuje s lineární funkcí, 
narýsuje její graf. Řeší úlohy na 
kvadratickou funkci 
(propedeutika). 

Řeší úlohy s aritmetickou i 
geometrickou posloupností. 
Pracuje s periodickou, rostoucí, 
klesající, omezenou 
posloupností. 

 

M-9-2-04 
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

Vyhledává vztahy, 
pravidelnosti, formuluje 
slovně závislosti, eviduje 
tabulkou. 

 
Graficky znázorňuje soubory 
dat, čte z grafů a diagramů. 
Užívá kruhový a sloupcový 
diagram, používá galerii, 
organizační princip galerie. 
 

Tabulkou, rovnicí i grafem 
vyjádří kvadratickou funkci. Řeší 
úlohy, které připravují pojem 
kosinus a sinus. 

 

M-9-2-05 
matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

 
Řeší úlohy o slevách a 
zdraženích v procentech, 
používá různé metody 
řešení slovních úloh: pokus 
– omyl, dramatizaci, 
tabulaci, vizualizaci, 
modelování. 
 

Používá různé metody řešení 
úloh: pokus – omyl, tabulaci, 
vizualizaci, dělitelnost, 
modelování, jazyk algebry. 

Používá různé metody řešení 
úloh: pokus – omyl, tabulaci, 
vizualizaci, dělitelnost, 
modelování, jazyk algebry, 
metodu izomorfizmu. 

 

Geometrie v rovině a prostoru     

 
M-9-3-01 
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při 
řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

 
Zdůvodňuje a využívá 
polohové a metrické 
vlastnosti rovinných útvarů 
při konstrukcích i 
modelování (skládání 
papíru, dřívka, geoboard). 

 
Zkoumá a odvozuje vlastnosti 
trojúhelníků: trojúhelníková 
nerovnost, součet úhlů v 
trojúhelníku, osa úhlu (jako 
množina bodů dané vlastnosti), 
těžiště (propedeuticky), kružnice 
opsaná a vepsaná. V úlohách 

 
Zkoumá a odvozuje vlastnosti 
trojúhelníků: těžiště, 
ortocentrum. Provádí různé 
důkazy Pythagorovy věty. V 
úlohách získává zkušenosti, 
které připravují větu o 
obvodovém a středovém úhlu. 
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se připravuje na Pythagorovu 
větu. 
 

M-9-3-02 
charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

Rozlišuje a charakterizuje 
trojúhelník ostroúhlý, 
pravoúhlý, tupoúhlý, 
rovnoramenný, 
rovnostranný, třídí 
čtyřúhelníky (čtverec, 
obdélník, kosočtverec, 
lichoběžník), v rámci 
propedeutiky se seznamuje 
s pojmy kruh, kružnice, 
poloměr, kruhová výseč. 

Rozlišuje a charakterizuje 
čtyřúhelníky (rovnoběžník, 
deltoid, nekonvexní čtyřúhelník), 
pravidelné mnohoúhelníky (6, 8, 
12), nekonvexní mnohoúhelníky. 
Zkoumá vlastnosti úhlopříček 
čtyřúhelníků. Řeší úlohy na 
kruh, kružnici, kruhovou výseč. 
Rozlišuje poloměr a průměr. 

Charakterizuje tětivový a 
tečnový čtyřúhelník, pravidelný 
mnohoúhelník (5, 10). Skládá a 
rozkládá vektory. Užívá tětivu 
kružnice, mezikruží. Při řešení 
úloh využívá geometrickou 
chirurgii. 

 

M-9-3-03 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

Měří velikosti úhlů, zjišťuje 
velikost úhlu procesuálně i 
konceptuálně, pracuje s 
dvojicemi úhlů. 

Určuje velikosti vnitřních úhlů 
rovinných útvarů, středových 
úhlů v mnohoúhelníku, využívá 
dvojice úhlů. 

  

M-9-3-04 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

Měří délky, zjišťuje obvody 
a obsahy rovinných útvarů 
(nejprve obsah vyjadřuje 
počtem trojúhelníkových 
nebo čtvercových kachlíků). 

Experimentálně hledá Ludolfovo 
číslo. Určuje obvod i obsah 
kruhu. Ke zjišťování a 
odhadování obsahu rovinných 
útvarů používá geometrickou 
chirurgii. 

Zkoumá vztah mezi obsahem a 
obvodem kruhu.  

 
M-9-3-05 
využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k 
řešení polohových a nepolohových 
konstrukčních úloh 
 

Intuitivně užívá pojem 
množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice 
pojmu kruh, kružnice. 

Prostřednictvím řešení úloh 
odhaluje Thaletovu větu (jako 
množina bodů dané vlastnosti). 

  

M-9-3-06 
načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 
Modeluje rovinné útvary 
pomocí dřívek, na 
geboardu, přehýbáním 
papíru. Trojúhelníky, 
čtyřúhelníky i 
mnohoúhelníky načrtává i 
konstruuje ve čtvercové síti 
i na čistém papíře. 
 

Provádí konstrukce ve čtvercové 
mříži i na čistém papíře.   

M-9-3-07 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

Vyhledává a porovnává 
shodné a podobné útvary. 

 
Zkoumá shodné a podobné 
trojúhelníky. Hledá pravidla a 
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formuluje věty o shodnosti a 
podobnosti trojúhelníků, ty pak 
užívá k argumentaci a k 
výpočtům. 
 

M-9-3-08 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 
ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar 

 
Načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru ve 
středové a osové 
souměrnosti, určí osově a 
středově souměrný útvar. 
 

Používá osovou souměrnost a 
posunutí, propedeuticky se 
seznamuje s pojmem vektor. 

Řeší úlohy na otočení a 
stejnolehlost.  

M-9-3-09 
určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

 
Určuje a charakterizuje 
krychli, krychlová tělesa, 
kvádr, hranol, jehlan, válec, 
kužel. 
 

Analyzuje vlastnosti hranolu, 
jehlanu. Zkoumá válec, kužel a kouli.  

M-9-3-10 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

Odhaduje a vypočítá objem 
a povrch krychle, kvádru, 
krychlových těles. 

Odhaduje a počítá povrch a 
objem hranolu a jehlanu 
(pravidelný a nepravidelný). V 
úlohách se seznamuje s 
Cavalieriho principem. 

Odhaduje a zjišťuje povrch 
a objem válce a kužele.  

M-9-3-11 
načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 
Modeluje krychli, kvádr, 
krychlová tělesa. Načrtne a 
sestrojí jejich sítě. 
 

Modeluje hranol a jehlan. 
Načrtne a sestrojí jejich sítě. 

Tvoří síť rotačního válce a 
rotačního kužele.  

M-9-3-12 
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

 
Načrtne a sestrojí obraz 
krychle, kvádru, 
krychlových těles v rovině. 
 

Načrtne a sestrojí obraz hranolu 
a jehlanu. 

Načrtne a sestrojí obraz válce a 
kužele.  

 
M-9-3-13 
analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 
 
 

Analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy. 

Získané poznatky používá při 
řešení aplikačních 
geometrických úloh. 

Získané poznatky používá při 
řešení aplikačních 
geometrických úloh. 

 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy     

  Řeší základní kombinatorické a   
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M-9-4-01 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá 
řešení předkládaných nebo zkoumaných 
situací 

 
Užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při 
řešení úloh a problémů, 
nalézá různé postupy. 
Hledá další možné 
výsledky a řešení úloh, 
případně zdůvodňuje 
neřešitelnost některých 
úloh. 
 

pravděpodobnostní úlohy. Řeší jednoduché kombinatorické 
a pravděpodobnostní úlohy, 
získává zkušenosti 
s kombinatorickými vztahy 
(propedeutika). 

 
M-9-4-02 
řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 
z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí 
 

Řeší logické a netradiční 
geometrické úlohy. Řeší komplexní úlohy. 

Aplikuje znalost grafů lineární a 
kvadratické funkce, posunuje 
graf. 

 

 
 

4. 4. Informační a komunikační technologie 

4. 4. 1. Informatika 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
     Pro informatiku jsou ve škole dvě specializované učebny s 18-ti PC pro žáky, jedním pro učitele, dataprojektorem. dále lze k výuce Informatiky využívat 
multimediální učebnu s interaktivní tabulí. 
Předmět je realizován už na prvním stupni v 5. ročníku jednu hodinu týdně. 
Na druhém stupni probíhá výuka v 6. ročníku 1 hod týdně  
Žáci mohou být v hodině děleni do dvou skupin, maximálně po 18-ti žácích. Učební osnovy jsou tedy zpracovány jednotně pro úroveň začátečníků až pro úroveň 
pokročilých. 
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software, práce v síti a k ovládání operačního systému. 
 
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 
 
Jsou realizována až ve volitelném předmětu od sedmého ročníku. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Kompetence k učení 
 

 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto 
poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci 
s technikou 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními 
technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

 vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
 

Kompetence komunikativní 
 

 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 
 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 
Kompetence sociální a personální 
 

 při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod. 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí 
se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 
 

Kompetence občanské 
 

 žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) 
tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými 
cestami 
 

Kompetence pracovní 
 

 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
 žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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I. stupeň 
 

Informatika 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 

RVP výstupy ŠVP výstupy Tematický celek, učivo Průřezová témata 

ZÁKLADY PRÁCE 
S POČÍTAČEM 
 
ICT-5-1-01 
využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

 
 zná základní pojmy výpočetní techniky (informace, informatika, 

HW, SW, informační technologie) 
 chápe informatiku jako aplikovaný obor v různých odvětvích lidské 

činnosti (průmysl. ekonomika, zdravotnictví, stavebnictví apod.) 
 zná základní prostředky (technologie) v informatice (typy PC, 

komunikační zařízení apod.) 
 dokáže pojmenovat a popsat základní části osobního počítače a 

jeho nejběžnějšího příslušenství 
 rozumí pojmům data, umí je třídit a má představu o jejich hodnotě, 
 rozumí pojmům soubor a složka 
 zná základní datová uložiště PC, jejich základní vlastnosti a umí je 

zobrazit 
 užívá jednotky informace a umí je převádět  
 má představu o vývoji výpočetní techniky a elektronického 

zpracování dat v PC  
 
 

Úvod do informatiky 

Seberegulace a    
sebeorganizace 
 
Psychohygiena 

  chápe základní strukturu PC 
 orientuje se v druzích PC 
 popíše a ukáže základní součásti PC 
 rozezná vstupní a výstupní zařízení, rozumí základním principům 

zařízení 
 rozezná a připojí různé periferie k PC 
 zná základní vlastností komponent (rychlost, kapacita) 
 má přehled o současných výrobcích, typech a vlastnostech 

komponent  
 zná datové nosiče a umí je používat (optické disky, Flashdisk, 

diskety) 
 chápe hodnotu dat a její spojitost s úložišti  
 dokáže upravovat základní nastavení HW komponent v ovládacích 

panelech OS (zobrazení, klávesnice, myš apod.) 
 zná základní principy používání a péče o HW komponenty 

Úvod do hardware (HW) 
 
Schéma PC dle J.v.Neumanna 
Druhy PC 
 
Základní části PC: 
Skříň PC 
Základní deska 
Rozšiřující karty  
Mikroprocesor 
Vstupní zařízení 
Výstupní zařízení 
Vnitřní paměti 
Vnější paměti 
Paměťové nosiče  
Základní péče a údržba PC 
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  orientuje se v rozdělení softwaru 
 chápe rozdíly mezi systémovým a uživatelským SW 
 zná příklady uživatelských programů pro různé oblasti použití 
 má přehled o zdrojích SW 
 rozumí pojmu instalace 

 
Úvod do software (SW) 
Rozdělení software 

 systémové 
 uživatelské 

 

   
 umí vysvětlit pojem OS a umí se orientovat v současných OS a 

jejich verzích  
 orientuje se v pracovním prostředí, chápe pojem ikona (zástupce) 
 dokáže spouštět programy z nabídky Start a z plochy, pracovat 

s nápovědou 
 dobře rozumí pojmu okno a dokáže s nimi provádět základní 

operace 
 chápe základní uspořádání dat na disku, rozumí pojmům – složka 

(adresář), soubor a zástupce 
 orientuje se v okně programu souborového správce 
 dokáže měnit zobrazení objektů, rozumí základním vlastnostem 

objektů (vytvořeno, velikost, typ aj.)  
 orientuje se v adresářové struktuře (dokáže rozbalit strom složek a 

zobrazovat obsah složek) 
 umí vytvářet, přejmenovat, kopírovat, přenášet a mazat objekty 

(složky, zástupce a soubory) 
 
 

Úvod do operačních systémů 

 

 
ICT-5-1-02 
respektuje pravidla 
bezpečné práce s hardware 
i software a postupuje 
poučeně v případě jejich 
závady 
 
 

 
 žák je schopen samostatně spustit PC, přihlásit se do školní sítě, 

využívat ji ke své další práci a bezpečně vypnout, popř. odhlásit 
 respektuje pravidla práce v učebně, školní síti a u PC stanic 
 dodržuje řád učebny VT 
 dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak je 

omezit 
 

 
Úvod do výuky a bezpečnosti IT 

 přihlášení do školní sítě a 
její využití 

 pravidla bezpečnosti a řád 
v učebnách VT  

 zásady práce s PC 
 

 

 
ICT-5-1-03  
chrání data před 
poškozením, ztrátou a 
zneužitím 
 

 
 chápe hodnotu informací (dat) a principy jejich ukládání a zálohy 
 dokáže odlišit bezpečné a rizikové zdroje SW 
 chápe stahování a instalaci SW z rizikových zdrojů jako potenciální 

nebezpečí 
 

   

VYHLEDÁVÁNÍ 
INFORMACÍ A 
KOMUNIKACE 
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ICT-5-2-01 
při vyhledávání informací 
na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 
 
 

 zná běžně používané internetové prohlížeče 
 dokáže při vyhledávání informací rozlišit různé typy informací 
 potřebné vyhledané informace si umí stáhnout na svůj počítač 

Úvod do práce na Internetu 

 

 
ICT-5-2-02 
vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách  
a databázích 
 
 

 zná základní vyhledávací principy a portály   

 

ICT-5-2-03  
komunikuje pomocí 
internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

 
 orientuje se ve základních komunikačních prostředcích (chat, mail 

...) 
 má přehled o základních aplikacích nabízených v cloudových 

službách (e-mail, on-line uložiště, sdílení dat, kalendář, chat, 
sociální sítě, kancelářské aplikace apod..) 

 umí vytvořit v on-line aplikaci textového editoru oficiální textový 
dokument 

 orientuje se v prostředí text. editoru 
 dokáže tvořit text, formátovat, editovat a využívat nástroje pro 

zobrazení dokumentu 
 umí pracovat v adresářové struktuře cloudu 
 umí sdílet svoje data a nastavovat různé typy přístupů (čtení, 

zápis) 
 rozlišuje základní typy dat a chápe autorská práva k datům 

 
 
 

Úvod do cloudových služeb  
a aplikací  

 komunikace 
 textový editor 
 nákresy 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 
INFORMACÍ 
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ICT-5-3-01 
pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

 
 dokáže spustit a charakterizovat grafický editor a seznámí se s 

základními pojmy (př. grafika, pixel, bitmapa, vektor, kreslící 
nástroje) 

 orientuje se v pracovním prostředí (hlavní nabídka, panel nástrojů, 
barev) 

 vytvoří jednoduchý obrázek pomocí základních kreslících nástrojů 
(pero, štětec, sprej) 

 dokáže napsat text a vytvářet základní geometrické tvary 
 rozumí pojmům – výběr, kapátko, plechovka, guma 
 umí upravit existující obrázek (fotografii) přidáním textu, popř. 

využitím základních kreslících nástrojů  
 
 

Grafický editor (práce s graf. daty) 

 

  

 
 dokáže spustit a charakterizovat textový editor a seznámí se s 

základními pojmy (př. dokument, formátování, odstavec, okraje, 
odsazení) 

 orientuje se v pracovním prostředí (hlavní nabídka, panel nástrojů, 
formát) 

 vytvoří textový dokument s textem, který umí označovat a měnit 
formátování 

 dokáže se orientovat na klávesnici a zná části klávesnice a 
základní klávesy (F,J, Enter, mezerník, Shift, CapsLock, šipky) 

 dokáže dokument uložit, opět otevřít a smazat 
 vytvoří vlastní textový dokument s použitím odstavců a 

rozmanitého formátování 
 
 

Textový editor (práce s textem) 

 

 
 

II. stupeň 
 
   

Informatika 6. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo Průřezová témata 

 
 
VYHLEDÁVÁNÍ 

     
 
seberegulace  
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INFORMACÍ A 
KOMUNIKACE 

a sebeorganizace 
 
Psychohygiena 
 

 
ICT-9-1-01 
ověřuje věrohodnost 
informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich 
závažnost a vzájemnou 
návaznost 
 
 

 dokáže vyhledat požadované informace na Internetu a aplikovat je 
v naučených aplikacích 

 dokáže si ověřit pravdivost informací za kategorizovat 
důvěryhodnost webových serverů 

   

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 
INFORMACÍ 

     

ICT-9-2-01 
ovládá práci s textovými a 
grafickými editory i 
tabulkovými editory a 
využívá vhodných aplikací  

 
 má přehled o základních aplikacích nabízených v cloudových 

službách  
 

 orientuje se v pracovním prostředí tabulkovém editoru 
 rozlišuje různé datové struktury (čísla, data, vzorce, řetězce aj.) 
 dokáže formátovat buňky a vkládat grafické objekty 
 chápe pojem vzorec a funkce v tabulkovém editoru 
 rozumí pojmům vstupní a výstupní data vzorce (popř. funkce) 
 dokáže vytvořit jednoduché grafické kalkulačky, běžných 

matematických výpočtů (obvod, obsah, povrch, objem, procenta) 
 

 orientuje se v pracovním prostředí prezentačního programu 
 umí použít přednastavené šablony 
 dokáže vytvořit vlastní prezentaci, spustit, upravovat, sdílet 
 dokáže pracovat s objekty na snímku 

 
 orientuje se v pracovním prostředí kalendáře 
 rozumí pojmům synchronizace kalendáře, událost 
 umí použít přednastavené kalendáře 
 dokáže vytvořit vlastní kalendář, události 
 dokáže nastavovat události, opakování, oznámení, sdílení 

 
 orientuje se v pracovním prostředí kalendáře 
 rozumí pojmům synchronizace kalendáře, událost 
 umí použít přednastavené kalendáře 
 dokáže vytvořit vlastní kalendář, události 

Cloudové služby a aplikace  
v kanceláři 

 tabulky 
 prezentace 
 kalendář 
 fotky 
 běžné uživatelské 

dovednosti s daty 
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 dokáže nastavovat vlastnosti událostí, opakování, oznámení, 
sdílení 

 
 dokáže vytvořit vlastní fotografii 
 orientuje se v pracovním prostředí galerie fotek na mobilním 

zařízení 
 rozumí pojmům synchronizace a zálohování fotografií v cloud. účtu 
 umí provést základní úpravy fotografií a vytvářet alba 
 dokáže nastavovat sdílení fotografií nebo alb 

 
 má představu o práci s aplikacemi na mobilních zařízeních 
 rozumí pojmům synchronizace a zálohování kontaktů v cloud. účtu 

 
 

 
ICT-9-2-02  
uplatňuje základní estetická 
a typografická pravidla pro 
práci s textem a obrazem 
 
 

 v naučených aplikacích uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

   

 
ICT-9-2-03  
pracuje s informacemi v 
souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 
 
 

 v naučených aplikacích pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

   

 
ICT-9-2-04 
používá informace z 
různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi 
údaji 
 
 

 při práci s aplikacemi používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaj 

   

 
ICT-9-2-05  
zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v textové, 
grafické a multimediální 
formě 

 při používání aplikací zpracovává a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 

   



 170

 

4. 5. Člověk a jeho svět 

4. 5. 1. Prvouka 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně v prvním a druhém ročníku. Ve třetím ročníku se vyučuje tři hodiny týdně. 
Výuka se zaměřuje na pozorování pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci utvořili prvotní 
ucelený obraz světa. 
Výuka - seznamuje žáky s nejbližším okolím ve kterém žijí, seznamuje s místně i časově vzdálenějšími osobami a jevy, vede k tomu, aby poznávali sami sebe, 
vnímali lidi a vztahy mezi nimi. Nabádá k vnímání krásných lidských výtvorů a přírodních jevů, učí porozumění společnosti, soudobému způsobu života, učí 
vnímat základní vztahy ve společnosti i v rodině. 
Hodiny prvouky se realizují z největší části ve třídě, ale velmi často zařazujeme vycházky do okolí a exkurze navazující na probíraná témata. 
 
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 
 
Místo, kde žijeme – dopravní výchova, poznávání nejdůležitějších částí obce, regionu, základní činnosti člověka v krajině a jejich vlivy na životní prostředí. 
Lidé kolem nás – základy vhodného chování a jednání mezi lidmi ve společnosti a v rodině, seznámení se základními právy a povinnostmi, zvládání osobních 
problémů. 
Lidé a čas – orientace v čase, chápání rozdílů mezi ději v minulosti a přítomnosti, denní režim. 
Rozmanitost přírody – poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody, nejznámější rostliny a živočichové, jejich popis a stavba těla, ochrana 
životního prostředí, ověřování některých jevů v praxi. 
Člověk a jeho zdraví – poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, orientace v etapách průběhu lidského života, poučení o zdraví, 
nemocech, zdravotní prevenci, hygieně, první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí. 
 
Kompetence k učení: 
 

 motivujeme žáky k učení – snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení 
 vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by mohli v budoucnu uspět 
 pomáháme žákům orientovat se ve světě informací, časové a místní propojení historických, zeměpisných a kulturních informací 
 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 
 snažíme se žákům vštípit a upevnit preventivní chování 
 nabízíme metody, které přiblíží žákům problematiku zdraví a příčin nemocí a povedou k ochotě se o ně dále zajímat 
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Kompetence k řešení problémů: 
 

 učíme žáky nebát se problémů, brát problém jako výzvu 
 vedeme žáky k práci s encyklopediemi, atlasy, odbornou literaturou apod. 
 podporujeme skupinovou práci při řešení problémů 
 učíme žáky účelně a rychle se rozhodovat v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví druhých 
 učíme žáky, jak problémům předcházet 

 
Kompetence komunikativní: 
 

 učíme žáky naslouchat a vyjadřovat se samostatně ústně i písemně 
 podporujeme vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
 vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tematech 
 vedeme žáky k sebevědomému vystupování a jednání, k bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

 
Kompetence sociální a personální: 
 

 vedeme žáky k práci ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací a zpracovávání výstupů vlastivědného a přírodovědného charakteru 
 učíme je efektivně spolupracovat na řešení problémů 
 dbáme na respektování názorů druhých 
 učíme žáky diskutovat 

 
Kompetence občanské: 
 

 utváříme u žáků ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
 učíme žáky respektovat individuální rozdíly, kulturní i náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě 
 vedeme žáky k respektování pravidel, dodržování povinností 
 motivujeme žáky k ochraně životního prostředí 

 
Kompetence pracovní: 
 

 seznamujeme žáky s vlastnostmi některých materiálů 
 vedeme žáky k používání různých nástrojů, materiálů a vybavení 
 vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
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I. stupeň 
 

Prvouka 1. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2 (0) 

Výstupy RVP Konkretizované učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

ČJS-3-1-01  
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším okolí 
 

Místo, kde žijeme: 
Domov, škola, riziková místa a situace 
 

 
 zná cestu do školy a zpět 
 zná název  školy 
 zná jméno třídní učitelky a ředitele školy 
 chová se ukázněně ve škole i mimo školu, 
 dokáže rozlišit nežádoucí formy chování 
 umí si připravit pomůcky do školy 
 udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní 

aktovce 
 umí si uspořádat pracovní místo 
 rozlišuje čas k práci a odpočinku 

 

OSV6 - Poznávání lidí 
M – Poloha v prostoru 
ČJ – Komunikace s dospělými 
ve škole 
 

ČJS-3-5-01 
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
 

Člověk a jeho zdraví: 
Lidské tělo 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
 

 dodržuje základní hygienické návyky 
 zná základy správné životosprávy - výživa, 

vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim 
apod. 

 zná zásady správného chování u lékaře 
 projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví 
 umí pojmenovat části lidského těla 
 orientuje se v názvech běžných onemocnění 

 

 

ČJS-3-5-02  
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
 

Osobní bezpečí 

 
 rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, 
aby neohrožoval zdraví své a jiných 

 ví, co dělat v případě úrazu 
 uplatňuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu 
 

 

 
 

 
 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

 
Ochrana zdraví, zásady osobní 
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ČJS-3-5-04  
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

 
 
Osobní bezpečí 
 
 

bezpečnosti i ve vztahu 
k dalším rizikům 
 

 
ČJS-3-3-01  
využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
 
 

Lidé a čas: 
Orientace v čase a časový řád 
Současnost a minulost v našem životě 
 

 
 orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, 

hodina 
 umí vyjmenovat dny v týdnu 
 zná čtvero ročních období a umí je 

charakterizovat 
 popisuje změny v přírodě podle ročního 

období 
 

  

 
ČJS-3-3-03  
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává minulost a současnost 
 

Kultura 
 

 časově zařazuje Vánoce a Velikonoce 
 popisuje některé vánoční a velikonoční 

zvyky a tradice 

 

ČJS-3-2-01  
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 

Lidé kolem nás: 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
 

 orientuje se ve vztazích mezi rodinnými 
příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, teta 
apod.) 

 dodržuje pravidla slušného chování, dokáže 
rozlišit nežádoucí formy chování 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, k jejich přednostem  
a nedostatkům 

 

ČJ – Popis člověka. Záznam 
informací z rozhovoru (kresbou) 
 

 
ČJS-3-2-02  
odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 

Fyzická a duševní práce 
Zaměstnání 

 odvodí význam a potřebu různých povolání 
 utváří si správné pracovní návyky 

 

 

ČJS-3-4-02  
roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 
 

Rozmanitost přírody: 
Obec, místní krajina 
Živočichové  
Rostliny – v parku, v lese, v sadu, na 
poli, na zahradě 
 

 
 zná domácí i volně žijící  
 pojmenuje mláďata domácích zvířat 
 vypráví o  svém domově, bydlišti a okolí – 

les, pole, potok apod. 
 rozlišuje základní listnaté, jehličnaté stromy, 

ovocné stromy 
 učí se ohleduplně chovat v přírodě, chránit ji 
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 popisuje změny v přírodě podle ročního 

období 
 

 
 
 
ČJS-3-4-01  
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
 
 
 

 
Ohleduplné chování k přírodě 
a ochrana přírody: ochrana rostlin 
a živočichů 

 
 popisuje změny v přírodě podle ročního 

období 
 

VV – výtvarné ztvárnění 
jednotlivých témat 

 
 

Prvouka 2. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2(0) 

Výstupy RVP Konkretizované učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

 
ČJS-3-1-01  
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším okolí 
 
 
 
ČJS-3-1-02  
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 
a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
 
 

Místo, kde žijeme: 
Domov, škola, obec 
 
 
 
 
 
Obec (město), místní krajina – její části, 
poloha v krajině, význačné budovy, 
dopravní síť 

 orientuje se v místě bydliště, v okolí školy, v 
síti obchodů a služeb v nejbližším okolí 

 
 
 

 začlení svou obec(město) do příslušného 
kraje 

 zná základní údaje z historie a současnosti 
obce, zná některé místní lidové zvyky a 
tradice, významná místa v obci a jejich 
význam 

OSV2: Sebepoznání a 
sebepojetí 
 
 
 
 
ČJ – vyprávění, popis, krátký 
zápis 
 
 
 

 
 
ČJS-3-5-02  
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu, jedná tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

Člověk a jeho zdraví: 
Osobní bezpečí 
 
 

 zná a dodržuje základní pravidla pro chodce 
 umí správně přecházet vozovku 
 zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní 

silnice apod.) 
 rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak 

apod. 
 předvídá, co může být v jeho okolí 

nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat  

OSV2 - Sebepoznání a 
sebepojetí 
OSV3 - Seberegulace a 
sebeorganizace  
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 uplatňuje základní pravidla účastníků 
silničního provozu 

 
 
ČJS-3-5-01  
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
  

Lidské tělo 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
 

 zná základní stavbu lidského těla, dokáže 
správně pečovat o své tělo 

 umí vyjmenovat smysly a smyslové orgány, 
chápe jejich význam 

 popisuje základní životní potřeby a projevy 

OSV1: Rozvoj schopnosti 
poznávání moje tělo 
 
 
 

ČJS-3-5-04  
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
 

Ochrana člověka za mimořádných 
situací 
 

 ovládá způsoby komunikace s operátory 
tísňových linek 

 obsah evakuačního a úkrytového zavazadla 
 činnost v případě dopravní nehody 
 ošetření drobných poranění 
 vybavení lékárničky 
 varovný signál “Všeobecná výstraha“ – 

činnost 

TV: Atletika 
 

ČJS-3-3-01  
využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
 

Lidé a čas: 
Orientace v čase a časový řád 
Současnost a minulost v našem životě 
Kultura 

 rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost 
 orientuje se v čase 
 kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, 

hodiny, minuty  
 umí vyjmenovat měsíce v roce 
 denní režim dětí, práce a odpočinek 

ČJL: Komunikační a slohová 
výchova 
 

 
ČJS-3-2-01  
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 
 
ČJS-3-2-02  
odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 
 
 
 
 

Lidé kolem nás: 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
 
 
 
 
 
Fyzická a duševní práce 
Zaměstnání 

 zná základní pravidla slušného chování 
v rodině a ve společnosti 

 umí slušně požádat o pomoc a poděkovat 
 zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, 

bratranec apod.) 
 

 zná zaměstnání rodičů 
 umí vysvětlit, v čem spočívají některá 

povolání (lékař, učitel, řidič apod.) 
 zná běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží 
 pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a 

zařízení v domácnosti (televize, vysavač, 
pračka apod.) 

 váží si práce a jejích výsledků 

OSV6 - Poznávání lidí 
 
 
 
 
 
 
OSV7 - Mezilidské vztahy 
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ČJS-3-4-01  
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
 
 
 
 
 
 
 
ČJS-3-4-02  
roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmanitost přírody: 
Životní podmínky 
Ohleduplné chování k přírodě 
a ochrana přírody 
 
 
 
 
 
 
Rostliny, stavba těla a význam v 
přírodě pro člověka 
Živočichové, stavba těla a význam v 
přírodě pro člověka 
 

 
 pozoruje, popíše a porovná proměny přírody 

v jednotlivých ročních obdobích 
 rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, 

park, louka, zahrada, pole, potok, řeka 
 
 

 zná vybrané běžně pěstované pokojové 
rostliny 

 chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. 
rostliny (zalévání, světlo, teplo apod.) 

 rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté 
 seznámí se s názvy běžně se vyskytujících 

stromů, keřů, bylin a zemědělských plodin 
 zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá 

zvířata 
 zná některé živočichy chované pro radost a 

chápe potřebu pravidelné péče o ně 
(krmení, čistota apod.) 

 zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky  
 má povědomí o významu životního prostředí 

pro člověka 

 
 
EV1 - Ekosystémy 
EV2 - Základní podmínky 
života 
 
 

 
 

Prvouka 3. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2(0) 

 
Výstupy RVP 

 
Konkretizované učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

ČJS-3-1-01  
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším okolí 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo, kde žijeme: 
Domov, obec, místní a okolní krajina- 
části, poloha v krajině, minulost a 
současnost našeho města 
 
 
 
 
 
 
 
 

 orientuje se v plánku obce, zná její části a 
polohu v krajině, význačné budovy a 
dopravní síť 

 umí najít své bydliště na mapě, zná název 
kraje a krajského města 

 typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

 umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, 
jezera a rybníky v blízkosti svého bydliště a 

VDO 3: Obec jako základní 
jednotka samosprávy státu 
HV - krajové lidové písně 
LV - Báje, mýty, pověsti 
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ČJS-3-1-03  
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost 
 
 
ČJS-3-1-02  
začlení svou obec (město) do příslušného kraje 
a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
 

 
 
 
Škola 
 
 
 
 
 
 
 
Obec, místní krajina, region 
Naše vlast 
 

školy 
 
 
 

 orientuje se v místní krajině 
 zná základní údaje z historie a současnosti 

obce 
 zná některé lidové a místní zvyky a tradice 

 
 
 
 
 

 určí hlavní a vedlejší světové strany 
 seznámí se s orientací v přírodě podle 

světových stran 
 zná název a hlavní město své vlasti, 

seznámí se  státními symboly 
ČJS-3-5-01  
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  
 
 
 
 
 
ČJS-3-5-02  
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
 
ČJS-3-5-03  
chová se obezřetně při setkání s neznámými 
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek  
 
 
ČJS-3-5-04  

Člověk a jeho zdraví: 
Lidské tělo 
Partnerství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy 
Péče o zdraví a zdravá výživa 
 
 
 
 
 
 
 
Osobní bezpečí  
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobní bezpečí  
 
 
 
 

 zná základní stavbu lidského těla - kostra, 
svalstvo, vnitřní orgány, byl seznámen 
s jejich funkcí 

 zná pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, 
základy lidské reprodukce a vývoj jedince 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky 

 
 
 
 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, 
aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 
 
 
 
 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými 
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná 

 v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 
i pro jiné dítě 

 uplatňuje základní pravidla účastníků 
silničního provozu 

 

HV - hymna České republiky 
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reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
 

 
Osobní bezpečí  
 

 
 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
ČJS-3-3-01  
využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 
 
 
 
ČJS-3-3-02  
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 
 
ČJS-3-3-03  
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině 
a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech 
porovnává minulost a současnost 
 

 
Lidé a čas: 
Orientace v čase 
 
 
 
 
 
Regionální památky 
Poěsti 
 
 
 
 
 
 
Současnost a minulost v našem životě 
 
 

 umí přiřadit měsíce k jednotlivým ročním 
obdobím 

 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě 

 rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 
 
 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 
regionu 

- interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 
 
 
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 
zvycích a o práci lidí 

  

ČJS-3-2-01  
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 
 
ČJS-3-2-02  
odvodí význam a potřebu různých  
povolání a pracovních činností 

 

Lidé kolem nás: 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
Kultura 
 
 
 
 
 
Fyzická s duševní práce 
Zaměstnání 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
 
 
 
 
- odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 

OSV2 – Druzí jako zdroj 
informací o mně 
 
 
 
 
 
EV2 Základní podmínky života 
– voda, ovzduší, půda, slun. 
energie, přírodní zdroje 
 

ČJS-3-4-03  
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti 
a změří základní veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů 
 
ČJS-3-4-02  
roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Rozmanitost přírody: 
Látky a jejich vlastnosti 
 
 
 
Voda a vzduch 
Rostliny, houby a živočichové 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování k přírodě a 

- umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé 
vlastnosti a změny látek – barva, chuť, rozpustnost, 
hořlavost apod. 
- užívá vhodné pomůcky a změří základní veličiny 
 
- rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny 
- zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, 
plazi, obojživelníci, ryby, hmyz 
- seznámí se s hlavními rozlišovacími znaky a 
popisuje stavbu těla 

EV1 - Ekosystémy – 
les,pole,vodní zdroje 
M - jednotky délky, času, 
hmotnosti, objemu, tepla 
 
HV – písně o zvířatech, 
LV – texty o životě zvířat 
 
Vycházky 
PČ – výroba herbáře 
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 ochrana přírody 
 

- rozlišuje domácí a hospodářská zvířata 
- zná vybraná zvířata volně žijící v určitých 
přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.) 
- umí pojmenovat části rostlin 
- umí popsat projevy života rostlin 
- zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a 
dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese) 
- zná vybrané= hospodářské a léčivé rostliny 
- pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby 
- má povědomí o významu životního prostředí 
- uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a 
na silnici (chodec, cyklista) 

 
 

 

4. 5. 2. Přírodověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 

 vyučuje se ve čtvrtém ročníku 2 hodiny týdně a v pátém ročníku 2 hodiny týdně 
 přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů: 

 
Místo, kde žijeme 

 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí 
 
Lidé kolem nás 

 základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 
 základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, problémy životního prostředí 

 
Lidé a čas 

 orientace v čase – kalendáře, letopočet, režim dne 
 současnost a minulost v našem životě 

 
Rozmanitost přírody 

 Země jako planeta sluneční soustavy 
 rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky 
 rovnováha v přírodě 
 vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy 

 
Člověk a jeho zdraví 



 180

 lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce 
 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 
 péče o zdraví, první pomoc 
 odpovědnost člověka za jeho zdraví 
 situace hromadného ohrožení 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 

 učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 
 žáci získávají informace o přírodě, učí se ji pozorovat, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

 učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 
 žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích a vyhledávat informace vhodné k řešení problémů 

 
Kompetence komunikativní 
 

 učitel vede žáky k používání správné terminologie 
 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech 
 učitel vede žáky k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 
 žíci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných 

 
Kompetence sociální a personální 
 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 
 žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých 
 učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 
Kompetence občanské 
 

 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 
 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích 

ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 
 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence pracovní 
 

 učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 
 učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 
 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
 žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché, samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla 

 

I. stupeň 
 

Přírodověda 4. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2(0) 

 
Výstupy RVP 

 
Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

 
ČJS-5-4-01 
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činnosti člověka. 
 
CJS-5-4-03 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 
prostředí. 
 
CJS-5-4-04 
Porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy. 
 
 
CJS-5-4-05 
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

 
Rozmanitost přírody: 
Výrobky a přírodniny 
 
Voda, oběh vody v přírodě, vzduch  
a jejich význam pro život 
Půda – vznik a význam 
Horniny a nerosty 
 
Houby 
Rostliny 
Živočichové 
 
Životní podmínky – rozmanitost 
podmínek života na Zemi 
Význam ovzduší, vodstva, půd, rostlin  
a živočichů na Zemi 
 
 
 
 
Rovnováha v přírodě – vzájemné 
vztahy mezi organismy, základní 
společenstva: 

 
 dokáže pozorovat živočichy a rostliny, 

zformulovat a zapsat výsledek pozorování 
 určuje a zařazuje některé živočichy a 

rostliny do biologického systému 
 ví, co znamená rovnováha v přírodě a 

uvede důsledky jejího porušení 
 vnímá přírodu jako nedílnou součást svého 

života 
 dokáže pozorovat přírodu 
 pozná důležité nerosty a horniny  - 

vysvětluje pojem zvětrávání hornin, zná 
využití některých nerostů  

 vysvětluje pojem potravní řetězec a 
pyramida a uvede příklad 

 zná význam zdravého životního prostředí 
pro člověka, uvědomuje si prospěšnost a 
škodlivost zásahů člověka do přírody a 
krajiny a umí uvést příklad 

 
 

EV1 - Ekosystémy  
 
EV2 - Základní podmínky života 
  
EV3 - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí  
 
EV4 - Vztah člověka k prostředí 
 
 
 

 
 aktivně používá základní pojmy 
 vyhledává v encyklopedii, internetu a 

 
M – orientace v čase, 
vzdálenost, měřítko mapy, 
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat. 
 
CJS-5-4-07 
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Les 
Potok a rybník 
Pole a louka 
Zahrada a sad 
 
Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 
 
 
Měření veličin - Základní jednotky 
veličin 
 
 
 

jiných dostupných materiálech potřebné 
informace 

 
 
 

 zná význam zdravého životního prostředí 
pro člověka, zná hlavní znečišťovatele 
vody, vzduchu, půdy atd. 

 osvětlí pojem recyklace 
 dokáže vysvětlit význam čističek 

odpadních vod 
 zná pravidla chování v CHKO a v přírodě 
 uvědomuje si prospěšnost a škodlivost 

zásahů člověka do přírody a krajiny a umí 
uvést příklad 
 

práce s jednotkami 
  
ČJ – vyprávění, popis, krátký 
zápis, práce s naučným textem, 
encyklopedie  
 
VV – výtvarné ztvárnění 
jednotlivých témat 
 
PČ – ošetřování rostlin, práce 
s přírodními materiály 
 
Vl – Životní prostředí, vliv 
krajiny na život lidí 

 
 
 
 

Přírodověda 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2(1) 

 
Výstupy RVP 

 
Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

 
ČJS-5-4-01 
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činnosti člověka. 
 
ČJS-5-4-02 
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období. 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmanitost přírody: 
Voda, vzduch 
Půda  
Horniny a nerosty 
 
Vesmír a Země 
Slunce a sluneční soustava 
Roční období 
Střídání dne a noci 
Měsíc 
Výzkum vesmíru 
 
Rostliny, houby a živočichové 
 
 
 

 
 vnímá přírodu jako nedílnou součást svého 

života 
 dokáže pozorovat přírodu 
 zná základní životní podmínky života na 

Zemi 
 objasní rovnováhu v přírodě 
 popíše vznik půdy, význam půdy, její 

využití a princip ochrany 
 pozná důležité nerosty a horniny  - 

vysvětluje pojem zvětrávání hornin, zná 
využití některých nerostů  

 dokáže vysvětlit pojem obnovitelné a 
neobnovitelné přírodní zdroje 

 vysvětlí pojmy planeta, sluneční soustava, 
měsíc, zná pohyby naší planety Země a 

 
 
 
ČJ – vyprávění, popis, krátký 
zápis, práce s naučným textem, 
encyklopedie 
 
M – orientace v čase, 
vzdálenost, měřítko mapy  
 
 
EV1 – Ekosystémy 
 
EV3 - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 
 
EV4 -vztah člověka k prostředí 
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CJS-5-4-05 
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat. 
 

 
 
Ochrana přírody a životního 
prostředí 
 
 

umí vysvětlit, co způsobují  
 vyhledává informace na internetu či 

v encyklopedii.  
 umí určit a zařadit některé živočichy a 

rostliny do biolog. Systému 
 

 uvědomuje si význam zdravého životního 
prostředí pro člověka, zná hlavní 
znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd. 

 zná pojem recyklace 
 umí vysvětlit význam čističek odpadních 

vod 
 zná pravidla chování v CHKO a v přírodě 
 uvědomuje si prospěšnost a škodlivost 

zásahů člověka do přírody a krajiny a umí 
uvést příklad 
 

jednotkami 

ČJS-5-4-06 
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí. V modelové situaci prokáže schopnost 
se účinně chránit. 
 
CJS-5-4-07 
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 
Tropické a subtropické ovoce a plody 
Zásahy člověka do ekosystémů v jiných 
zemích  
 
Rizika v přírodě – rizika spojená 
s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi, mimořádné události spojené 
s přírodními vlivy a ochrana před nimi 
 
Mimořádné události a rizika s nimi 
spojená – postup v případě ohrožení 
(varovný signál, evakuace, zkouška 
sirén), požáry, integrovaný záchranný 
systém 
 
Rozmanitost přírody v Evropě 
 

 objasní význam zdravého životního 
prostředí 

 
 stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí, v modelové situaci 
prokáže schopnost účinně se chránit 

 
 zná zásady bezpečného chování v různém 

prostředí (škola, domov), při styku s cizími 
lidmi, v silničním provozu 

 

VV – výtvarné ztvárnění 
jednotlivých témat 
 
PČ – ošetřování rostlin, práce 
s přírodními materiály 

 
ČJS-5-2-04 
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 
půjčovat a jak vracet dluhy. 
 

 
Lidé kolem nás: 
Právo a spravedlnost – protiprávní 
jednání, korupce, právní ochrana 
občanů a majetku, nárok na reklamaci 
 
Vlastnictví – soukromé, společné, 
veřejné, osobní, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a 

 
 zná význam pojmů terorismus, rasismus, 

je si vědom nutnosti kázně a dodržování 
pokynů v případě obecného ohrožení 

 rozpozná porušování základních lidských 
práv 

 orientuje se v základních formách 
vlastnictví, používá peníze v běžných 
situacích 
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ČJS-5-2-05 
Poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce (města). 
 
ČJS-5-2-02 
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném postupu řešení. 

bezhotovostní forma peněz, způsoby 
placení, banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 
 
 
Základní globální problémy – významné 
sociální problémy, problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, 
globální problémy přírodního prostředí 
 
 

 odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze 

 na příkladu ukáže nemožnost všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy 
si půjčovat a jak vracet dluhy 

 seznámí se se základními globálními 
problémy  

 rozliší významné sociální problémy, 
problémy konzumní společnosti, 
nesnášenlivost mezi lidmi a globální 
problémy přírodního prostředí 

 
 

 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl 
a dohodne se na společném postupu 
řešení 

 

 
ČJS-5-5-01 
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a k podpoře vlastního zdravého 
způsobu života. 
 
ČJS-5-5-02 
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození. 
 
ČJS-5-5-03 
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob. 
 
ČJS-5-5-04 
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události. Vnímá 
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista. 
 
ČJS-5-5-05 

 
 
 
Člověk a jeho zdraví: 
Lidské tělo (základy lidské reprodukce, 
vývoj jedince) 
Péče o zdraví, zdravá výživa, zdravý 
životní styl, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba 
stravy, pitný režim, nemoci přenosné a 
nepřenosné, ochrana před infekcemi 
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), 
prevence nemocí a úrazů 
Návykové látky závislosti a zdraví, hrací 
automaty a počítače, nebezpečná 
komunikace v rámci médií 
Partnerství, manželství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy  
Osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
označování nebezpečných látek, 
Situace hromadného ohrožení 
Osobní bezpečí, krizové situace 
 
 

 zná původ člověka jako druhu 
 popíše způsob rozmnožování a umí 

charakterizovat hlavní etapy vývoje 
člověka, orientuje se ve vývoji dítěte před 
a po jeho narození 

 popíše části lidského těla, důležité orgány 
a jejich funkci, smyslová ústrojí 

 dovede jednat podle zásad první pomoci 
 uvědomuje si škodlivost kouření, užívání 

drog a alkoholu, gamblerství  
 uvědomuje si své postavení v rodině a ve 

společnosti 
 předvede v modelových situacích osvojené 

jednoduché způsoby odmítání návykových 
látek 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 
s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob 

 uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích simulujících 
mimořádné události 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

VDO2 - Občan, občanská 
společnost a stát 
MKV2 -lidské vztahy 
MKV5 - princip sociálního smíru 
a solidarity 
OSV3 – seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
 
 
TV – zdravý způsob života, 
pohyb, hygiena 
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Předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových 
látek. 
 
ČJS-5-5-06 
Uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou. 
 
ČJS-5-5-07 
Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc. 
 
ČJS-5-5-08 
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku. 
 

 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

 
 
 
 

 uplatňuje etické chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi 
chlapci a děvčaty v daném věku 

 

4. 5. 3. Vlastivěda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 
 

 je realizována ve 4. ročníku - 2 hod. týdně 
 v 5. ročníku - 2 hod. týdně 
 vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět  
 vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy: 

 
Místo, kde žijeme - chápání organizace života v obci, ve společnosti 

 praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu  
 postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

 
Lidé kolem nás - upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

 uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 
 seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 
 směřování k výchově budoucího občana demokratického státu 
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Lidé a čas - orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 
 snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti 
 organizace- žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 
 průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení  
 

 učitel vede žáky k utváření pracovních návyků potřebných k jednoduché, samostatné i týmové činnosti 
 učitel vede žáky k orientaci ve světě informací s využitím literatury, internetu a dalších médií a k časovému a místnímu propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací 
 učitel navozuje situace, aby žáci mohli zažít radost z nových poznatků a jejich uplatnění v praxi 
 žáci se učí hodnocení sebe i skupiny, plánování práce, stanovení cílů a kontrole jejich plnění 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

 učitel připravuje netradiční problémové úlohy a vede žáky k jejich aktivnímu řešení (nalezení vhodných informací, požádání o pomoc, diskutování 
problému apod.) ve škole i mimo ni 

 žáci se učí vyslechnout názor druhých, vyjádřit vlastní postoje, argumentovat a pomoci druhému 
 

Kompetence komunikativní 
 

 učíme se pravidla partnerské oboustranné komunikace mezi žáky a učitelem, žáky navzájem a mezi žáky a dalšími osobami 
 učitel dbá na rozšiřování slovní zásoby žáků o osvojovaných tématech k pojmenování pozorovaných skutečností a jejich zachycení v ústní i písemné 

podobě 
 

Kompetence sociální a personální 
 

 žáci se učí samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání a současně poznávání a ovlivňování své jedinečnosti a svým možností a limitů 
 žáci se učí střídat role ve skupině 
 učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě a vzájemnou pomoc při učení 

 
Kompetence občanská 
 

 učitel učí žáky poznat a chápat rozdíly mezi lidmi  
 žáci se učí kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvářených a přijatých pravidel soužití 
 žáci se učí plnit své povinnosti a společné úkoly a nést důsledky za jejich neplnění 
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Kompetence pracovní 
 

 učitel vede žáky k objevování a poznávání všeho, co jej zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět 
 žáci jsou vedeni ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení 

I. stupeň 
 
 

Vlastivěda 4. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2(0) 

 
Výstupy RVP 

 
Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

 
ČJS-5-1-01 
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu. 
 
ČJS-5-1-02 
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. 
 
ČJS-5-1-03  
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map. Vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí. 
 
ČJS-5-1-04 
Vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního 
a vlastnického. 
 
ČJS-5-1-06 
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam. 
 

 
 
 
Místo, kde žijeme: 
Okolní krajina – místní oblast, region 
Zemský povrch a jeho tvary 
Vodstvo na pevnině 
Rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, 
Vliv krajiny na život lidí, působení lidí na 
krajinu a životní prostředí 
Podnebí a počasí 
 
Orientační body a linie, světové strany 
 
Regiony ČR, významná města  
 
Naše vlast - domov, krajina, národ, 
základy státního zřízení a politického 
systému, státní správa a samospráva, 
armáda ČR, státní symboly 
 
Mapy obecně zeměpisné a tematické - 
obsah, grafika, vysvětlivky 
 

 
 zná pojem nadmořská výška 
 umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, 

jezera a rybníky v ČR  
 umí vyhledat Prahu na mapě ČR 
 umí najít své bydliště na mapě, zná název 

kraje a krajského města 
 umí vyhledat ČR na mapě Evropy 
 zná rozdíl mezi podnebím a počasím, umí 

charakterizovat podnebí ČR 
 zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy 
 umí ukázat a najít na mapě Čechy, Moravu 

a Slezsko 
 umí stručně charakterizovat jednotlivé 

oblasti podle mapy (povrch, poloha, 
hospodářství..) 

 umí vyhledat na mapě významná města a 
řeky a seznamuje se s průmyslem a 
zemědělstvím v jednotlivých oblastech 

 umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední 
státy 

 umí vysvětlit význam globu a mapy 
 seznámí se s měřítkem mapy 
 umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky 
 zná základní geografické značky 
 seznámí se se státními symboly, státním 

uspořádáním a demokracií v ČR 

 
 
VDO1 - Občanská společnost 
a škola 
 
VDO2 - Občan, občanská 
společnost a stát 
 
VDO3 - Formy participace 
občanů v politickém životě 
 
VDO4 - Principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování  
 
 
 
 
ČJ: Komunikační a slohová 
výchova – vypravování, popis 
cesty 
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 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 

 
ř.: CH K O – pravidla chování 

 
ČJS-5-2-01 
Vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě). 
 
ČJS-5-2-02 
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném postupu řešení 
 
ČJS-5-2-03 
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už nemohou tolerovat a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické 
principy. 
 

 
 
 
 
Lidé kolem nás: 
Soužití lidí - mezilidské vztahy, principy 
demokracie, politické strany, pomoc 
nemocným – ohleduplnost 
 
Právo a spravedlnost – základní lidská 
práva a práva dítěte, práva a povinnosti 
žáků školy, soukromé vlastnictví, 
duševní hodnoty 
 
 

 
 
 
 
 
 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy 

 
 

 
 
 
 
 
 
MKV2- Lidské vztahy  
 
VV: Kresba 

 
ČJS-5-3-03 
Rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních specifik. 
 
ČJS-5-3-04 
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území 
v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik. 
 
ČJS-5-3-05 
Objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů. 
 
 

Lidé a čas: 
Regionální památky - péče o památky, 
lidé a obory zkoumající minulost 
 
Báje, mýty, pověsti - minulost kraje, 
domov, vlast, rodný kraj 
 
Současnost a minulost v našem životě 
– proměny způsobu života, bydlení, 
předměty denní potřeby, průběh 
lidského života 

 objevuje významná místa a kulturní památky 
Zábřeha a okolí 

 seznamuje se s regionálními pověstmi 
 rozeznává současné a minulé, orientuje se 

v hlavních událostech minulosti a 
současnosti naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

ČJL: Komunikační a slohová 
výchova 
 
ČJL: Literární výchova 
 

 
ČJS-5-5-04 
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události. Vnímá 

BESIP – dopravní značky, 
předcházení rizikovým situacím 
v dopravě a v dopravních prostředcích  
křižovatky, pravidla silničního provozu 
z hlediska chodce a cyklisty 

 chce být dobrým cyklistou – zná základní 
pravidla v silničním provozu 

 vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 
a vyvodí odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista 
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dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista. 

Přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví, čísla 
tísňového volání, správný způsob 
volání na tísňovou linku 

 
 

Vlastivěda 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2(1) 

 
Výstupy RVP 

 
Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP PT, přesahy 

 
ČJS-5-1-03  
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map. Vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí. 
 
ČJS-5-1-05 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob 
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích. 
 
ČJS-5-1-06 
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam. 
 

Místo, kde žijeme: 
Evropa a svět- kontinenty, evropské 
státy, EU, cestování 
 
Mapy obecně zeměpisné a tematické - 
obsah, grafika, vysvětlivky 
 
Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti 
ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a 
obchod 
 
Evropa a svět  
 

 
 orientuje se na mapě Evropy 
 umí na mapě ukázat státy Evropy a najít 

jejich hlavní města 
 dokáže stručně charakterizovat státy Evropy 
 zná kontinenty 
 rozlišuje hlavní orgány moci a některé jejich 

státní zástupce, symboly našeho státu a 
jejich význam 

 vyhledává na mapě ČR jednotlivé kraje, 
popisuje jejich polohu v ČR 

 vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoule 

 dokáže stručně charakterizovat státy EU 
 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest, porovná způsob 
života a přírodu v naší vlasti a jiných zemích 
 

 
MKV1- Kulturní diference 
 
MKV3 - Etnický původ 
  
MKV5 - Princip sociálního 
smíru a solidarity 
 
VMEGS1 - Evropa a svět nás 
zajímá  
 
VMEGS2 -Objevujeme 
Evropu a svět  
 
VMEGS3 - Jsme Evropané 
 
Př.: Rozmanitost přírody 
 

 
ČJS-5-2-01 
Vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě).  
 
ČJS-5-2-02 
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném postupu řešení 

Lidé kolem nás: 
Chování lidí – ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality, 
rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům 
 
Kultura - podoby a projevy kultury, 
kulturní instituce, masová kultura a 
subkultura 
 
Soužití lidí - obchod, firmy, spolky, 

 
 
 
 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
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ČJS-5-2-03 
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už nemohou tolerovat a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické 
principy. 
 

 chlapci a dívkami, v rodině, v obci 
 
 
 
 
 

 
ČJS-5-3-01 
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. 
 
ČJS-5-3-02 
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti. Zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, nemovitých i movitých 
kulturních památek 
 
ČJS-5-3-03 
Rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních specifik. 
 
ČJS-5-3-04 
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území 
v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik. 
 
ČJS-5-3-05 
Objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů. 
 
 

Lidé a čas: 
Orientace v čase a časový řád -    
dějiny jako časový sled událostí, 
kalendáře, letopočet, generace 
 
Současnost a minulost v našem životě - 
státní svátky a významné dny, 
významné osobnosti novodobých 
českých dějin 
 
Regionální památky 
 

 zdůvodní základní význam chráněných 
kulturních památek i chráněných částí 
přírody 

 
 objasní historické důvody pro zařazení 

státních svátků a významných dnů 
 zná hlavní reálie minulosti a současnosti 

naší vlasti a umí je časově zařadit s využitím 
regionálních specifik,  

 zná významné osobnosti a umí je zařadit do 
příslušného období 

 umí popsat rozdíly ve způsobu života v 
minulosti a dnes 

 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti 

 umí popsat charakteristické rysy způsobu 
života v pravěku, středověku a dnes 

 

M: Jednotky 
M: Úlohy na orientaci 
v prostoru a čase 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV: Kulturní památky, lidové 
umění 
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4. 6. Člověk a příroda 

4. 6. 1. Fyzika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Naplňuje očekávané výstupy v oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA. V předmětu žáci získávají ucelené informace z oboru FYZIKA. Je kladen důraz na znalosti 

přírodních zákonitostí, fyzikálních veličin a dalších dovedností, které mohou žáci dále rozvíjet. Jsou zde uplatněny mezipředmětové vztahy s obory jako je chemie 

(skupenství a vlastnosti látek, atomy, jaderná energie), přírodopis (zvuk, optika) a zeměpis (magnety, zeměpisné póly, sluneční soustava). 

 

Obsahové a časové vymezení předmětu 

Předmět fyzika je veden jako povinný předmět. Je vyučován v 6.- 9 ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v odborné učebně fyziky, která je 

vybavená fyzikálními pomůckami a audio vizuální technikou.  

 

Formy a metody práce: 
 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami 
 skupinová práce (laboratorní práce) 
 projekty 

 
Každý žák je povinen dodržovat řád učebny, který se současní učebny fyziky. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 u žáků podporuje samostatnost při experimentátorské i jiné činnosti 

 vede žáky k správnému používání fyzikálních termínů a symbolů 

 předkládá žákům i problémy, které částečně přesahují jejich aktuální znalostní a dovednosti úroveň, a motivuje je tak k dalšímu učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

     u žáků podporuje přirozenou zvídavost k fyzikální podstatě každodenních jevů 
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     žáky vede k ověřování a komparaci výsledků experimentování 

     předkládá žákům komplexní problémy, které vyžadují kombinaci experimentálních a výpočetních metod. 

 

Kompetence pracovní 

 u žáků podporuje smysl pro přesnost měření a systematičnost v experimentální práci 

 žáky vede k reflexi ekonomických i ekologických hledisek různých fází průmyslových procesů 

 žáky vede k dodržování pravidel bezpečnosti práce 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme k logickému vyjadřování či argumentaci  

 učíme stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky pozorování a experimentů 

 

Průřezová témata 

 hledání způsobu řešení daného problému, rozvoj kritického myšlení 

 rozvoj dovedností a schopností 

 rozvoj komunikace a respektování 

 

 

Fyzika 6. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (1) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
FYZIKÁLNÍ VELIČINY 
 
F-9-1-01 
změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa 
 

 
 změří vhodným měřidlem délku 

a zapíše ji 
 uvede hlavní jednotky délky, její 

díly a násobky 
 určí aritmetický průměr z 

naměřených hodnot 
 

 
DÉLKA 
porovnávání a měření 
jednotky délky a délková měřidla 
měření délky s různou přesností 
 
OBJEM 
jednotky objemu 

 
 ukázky jednání z hlediska životního 

prostředí a udržitelného rozvoje  
 

 hodnocení objektivnosti informací 
týkajících se ekologických 
problémů 

 



 193

předpoví, jak se změní délka či objem 
tělesa při dané změně teploty 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-9-1-04 
využívá s porozuměním vztah mezi 
hustotou, hmotností a objemem při řešení 
praktických problémů 
 
 
 
 
F-9-1-03 
předpoví, jak se změní délka či objem 
tělesa při dané změně jeho teploty 

 změří objem tělesa v odměrném 
válci, určí odchylku měření 

 uvede hlavní jednotky objemu, 
její díly a násobky 

 
 uvede jednotky hmotnosti 
 změří hmotnost tělesa na 

laboratorních vahách 
 

 uvede jednotky hustoty a 
navzájem je převede 

 určí hustotu z naměřených 
hodnot 

 vyhledá hustotu v tabulkách 
 

 uvede jednotky času a převádí 
je 

 změří čas stopkami a zapíše ho 
 

 uvede jednotky teploty 
 dokáže změřit teplotu 

měření objemu kapalin 
měření objemu pevného tělesa 
 
HMOTNOST 
jednotky hmotnosti 
měření hmotnosti pevných těles a 
kapalin 
 
HUSTOTA 
hustot a látky 
výpočet hustoty látky 
výpočet hmotnosti tělesa z hustoty 
 
ČAS 
jednotky času 
měření času 
 
TEPLOTA 
 
MĚŘENÍ TEPLOTY 
změna objemu pevných, kapalných a 
plynných těles při zahřívání nebo 
ochlazování   
 

 komunikace o problémech 
životního prostředí 

LÁTKY A TĚLESA 
 
F-9-1-02 
uvede konkrétní příklady jevů 
dokazujících, že se částice látek neustále 
pohybují a vzájemně na sebe působí 

 
 rozliší pojmy látka a těleso 

(pevné, kapalné, plynné) 
 

 změří gravitační sílu siloměrem 
a zapíše ji 

 ověří existenci gravitační síly 
 
 
 
 

 načrtne průběh indukčních čas 

 
STAVBA LÁTEK 

 látka a těleso 
 vlastnosti látek 
 síla 
 gravitační síla 
 měření síly 
 částicové složení látek 
 vzájemné působení částic 
 stavba látek 
 atomy a molekuly 

 
 
EL. VLASTNOSTI LÁTEK 

 elektrování při vzájemném 
doteku 

 el. pole 
 
MAG. VLASTNOSTI LÁTEK 

 magnety 
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 magnetické pole  
 vytvoření magnetu 
 indukční čáry 
 magnetické pole Země 

 
F-9-6-01 
sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 
 

 sestaví schéma podle el. 
obvodu 

ELEKTRICKÝ PROUD 

 

   
MAG. POLE A EL. PROUD 

 magnetické pole cívky  
s proudem 

 elektromagnet 
 rozvětvený a nerozvětvený el. 

obvod 
 bezpečné zacházení  

s el. obvodem 
 první pomoc 

 

 

 
 

Fyzika 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
POHYB TĚLES 
 
F-9-2-01 
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 
 
F-9-2-02 
využívá s porozuměním při řešení 
problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 
dráhou a časem u rovnoměrného pohybu 
těles 
 

 
 rozhodne zda-li je těleso v klidu 

nebo v pohybu 
 
 

 využívá s porozuměním vztah 
mezi rychlostí, dráhou a časem 

 
POHYB TĚLESA 

 klid a pohyb tělesa 
 rovnoměrný a nerovnoměrný 

pohyb 
 rychlost rovnoměrného pohybu 
 dráha rovnoměrného pohybu 
 průměrná rychlost 

nerovnoměrného pohybu 

 
M- řešení úloh na pohyb těles 
 
 
Př- porovná rychlost pohybu různých zvířat 
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SÍLY 
 
F-9-2-03 
změří velikost působící síly 
 
F-9-2-04 
určí v konkrétní situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, 
směry a výslednici 
 
F-9-2-05 
využívá Newtonovy zákony pro 
objasňování či předvídání změn pohybu 
těles  
 
 
F-9-2-06 
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly 

 
 změří velikost působící síly 

 
 rozpozná jednotlivé síly a 

dokáže určit jejich velikosti  
a navzájem  je porovná 

 
 

 využití pohybových zákonů  
v jednotlivých situacích 

 
 
 
 

 využívá poznatky o otáčivých 
účincích síly při řešení 
praktických problémů 

 
 
 
 

 určí tlak vyvolaný silou působící 
kolmo na plochu 

 
SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL 

 znázornění síly 
 gravitační síla 
 skládání sil 
 rovnováha dvou sil 
 těžiště 

 
POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY, POHYBOVÉ 
ZÁKONY 

 urychlující a brzdné účinky síly 
na těleso 

 zákon setrvačnosti 
 zákon síly 
 zákon akce a reakce 

 
OTÁČIVÉ A DEFORMAČNÍ ÚČINKY 
SÍLY 

 páka 
 rovnovážná poloha páky 
 užití páky 
 kladky 
 tlak 
 tlak v praxi 
 tření 
 třecí síla 
 měření třecí síly 
 význam třecí síly  

 

 
OSV- učí se spolupracovat na pokusech, 
vyslovit a obhájit svůj názor 
 
 
 
 
 
ČZV- setrvačnost automobilů- nebezpečí 
špatného odhadu rychlosti a vzdálenosti 
 
 
 
Př- popíše páky v těle člověka 
 
 
 
 
 
 
Význam broušení nástrojů pro usnadnění 
práce 
Záchrana tonoucího na zamrzlém rybníku 

 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
 
F-9-3-01 
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 
 
F-9-3-02 
předpoví z analýzy sil působících na 
těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 
 dokáže určit velikost taku, který 

vzniká v kapalinách 
 

 dokáže využít tlak v praxi 
 
 
 
 
 
 
 

 provede měření atmosférického 
tlaku v daném místě 

 
MECH. VLASTNOSTI KAPALIN  
A PLYNŮ 

 přenos tlaku v kapalině 
 Pascalův zákon 
 hydraulická zařízení 
 tlaková síla v kapalině 
 hydrostatický tlak 
 vztlaková síla 
 Archimédův zákon 
 stejnorodá a nestejnorodá těles 

v kapalině 
 

 Atmosférický tlak 

 
 
Př- přizpůsobení vodních živočichů životu v 
hloubce, potápění lidí 
 
Využívá informace z médií, např. počasí a 
jeho vlivu na člověka 
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 měření atmosférického tlaku 
 vztlaková síla v atmosféře 
 podtlak, přetlak 

 
 
SVĚTELNÉ DĚJE 
 
F-9-6-07 
využívá zákona o přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém prostředí a zákona 
odrazu světla při řešení problémů a úloh 

 
 dokáže samostatně využívat 

zákony odrazu a lomu světla v 
praxi 

 dokáže určit rychlost světla 

 
SVĚTELNÉ JEVY 

 šíření světla 
 zdroje světla 
 měsíční fáze 
 stín 
 rychlost světla 

 

 
Bezpečné osvětlení účastníků silničního 
provozu, volba vhodných barev, využití 
zrcadel pro zvýšení bezpečnosti dopravy. 

  
 rozezná jednotlivé druhy zrcadel 

 
ODRAZ SVĚTLA 

 zákon odrazu 
 zobrazení zrcadlem 

 

 

 
 

Fyzika 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ENERGIE 
 
F-9-4-01 
určí v jednotlivých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie 
tělesa 
 
F-9-4-02 
využívá  s porozuměním vztah mezi 
výkonem, vykonanou prací a časem 
 
F-9-4-03 
využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie a jejich 
přenou při řešení konkrétních problémů 
 
F-9-4-04 

 
 určí v jednotlivých případech 

práci vykonanou silou a z ní určí 
změnu energie tělesa 

 
 porozumí pojmu práce, výkon 

 
 
 

 je schopen porovnat jednotlivé 
druhy energie 

 
 
 
 
 

 dokáže určit hodnotu tepla 
přijatého a odevzdaného a 

 
PRÁCE VÝKON 

 práce, práce při zvedání těles 
kladkami 

 výkon 
 výpočet práce z výkonu a času 
 účinnost 

 
 
POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE 

 kinetická energie 
 potenciální energie 
 vzájemná přeměna kinetické  

a potenciální energie 
 
VNITŘNÍ ENERGIE 

 částicové složení látek 
 tepelná výměna 

 
D - využití jednotlivých strojů dnes a dříve 
 
Tv- příklady konání práce při jednotlivých 
sportech 
 
VDO- empatie a respekt k občanům 
vykonávající fyzicky namáhavou práci 
 
ČSV- využití různých druhů energie, šetření 
energií z hlediska ochrany životního 
prostředí 
 
Př - porovnání pohybové energie 
jednotlivých živočichů 
 
Z- vysvětlení vzniku větru 
Př- význam peří a srsti zvířat pro jejich 
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určí v jednotlivých případech teplo přijaté 
a teplo odevzdané tělesem 
 
F-9-4-05 
zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
jednotlivých energetických zdrojů z 
hlediska vlivu na životní prostředí 

porovnat je mezi sebou 
 

 umí určit výhody a nevýhody 
různých energetických zdrojů 

 teplo 
 měrná tepelná kapacita 
 teplo přijaté a odevzdané 
 tepelné výměny 
 sluneční energie 

 
 
ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 

 tání a tuhnutí 
 vypařování 
 var  
 kapalnění 

 

termoregulaci 
 
ČSV - oběh vody v přírodě 
 
Př - význam anomálie vody 
 
Ch - destilace, předcházení výbuchu při 
manipulaci s hořlavými látkami 

ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE 
 
F-9-6-01 
sestaví správně podle schématu el. obvod 
a analyzuje správně schéma reálného 
obvodu 
 
F-9-6-02 
rozliší stejnosměrný proud od střídavého 
a změří el. proud a napětí 
 
F-9-6-03 
rozliší vodič a izolant na základě analýzy 
jejich vlastností 
 
F-9-6-04 
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 
 

 
 
 

 dokáže sestavit jednoduchý el. 
obvod a popíše jeho funkci 

 
 

 změří el. proud a napětí pomocí 
multimetru 

 
 

 z vybraných materiálů dokáže 
určit jeho vodivost 

 
 

 
EL. NÁBOJ A EL. POLE 

 elektroskop 
 vodič a izolant 
 siločáry el. pole 

 
EL. PROUD 

 měření proudu 
 měření napětí 
 zdroje napětí 
 Ohmův zákon 
 odpor 
 sériové zapojení 
 paralelní zapojení 
 reostat 
 elektrická práce, výkon 

 
 
 
ČSP- jednoduché el. obvody, schematické 
značky 
 
M- využití tabulek a grafů 
 
ČZV- dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s el. spotřebiči 
 
ČSP- volba vhodných zdrojů a vodičů k 
danému spotřebiči 

ZVUKOVÉ DĚJE 
 
F-9-5-01 
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitně analyzuje příhodnost daného 
prostředí pro šíření zvuku 
 
F-9-5-02 
posoudí možnost zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

 
 podle zdroje zvuku pozná o jaký 

zvuk se jedná 
 

 umí určit ve kterém prostředí se 
zvuk šíří a ve kterém nikoli 

 
ZVUK 

 zvukový rozruch 
 šíření zvuku 
 tón a jeho výška 
 ucho jako přijímač zvuku 
 odraz zvuku 
 ochrana před hlukem 

 
Př- lidské ucho, porovnávání slyšitelnosti 
člověka a zvířat 
 
ČZV- ochrana sluchu 
 
ENV- protihlukové stěny u dálnic 
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Fyzika 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy Výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ELEKTROMAGNETICKÉ DĚJE 
 
F-9-6-05 
-využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s 
proudem a o vlivu změny mag. pole v 
okolí cívky na vznik indukovaného napětí 
 
F-9-6-03 
rozliší vodič, izolant a polovodič na 
základě analýzy jejich vlastností 
 
F-9-6-02 
rozliší stejnosměrný proud od střídavého, 
vedené el. proudu v látkách 
 
 
 
F-9-6-06 
zapojí správně polovodičovou diodu 

 
 

 dokáže sestavit jednoduchý 
elektromagnet 

 
 
 
 

 pomocí multimetru naměří 
střídavé hodnoty v el. síti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 správně zapojí polovodičovou 
diod 

 
 

 vysvětlí význam uzemnění 
domácích spotřebičů 
 

 uvede příklad vzniku zkratu 

 
ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 

 magnetické pole cívky  
s proudem 

 elektromagnet 
 magnetické  pole cívky  

s proudem 
 elektromotor 
 elektromagnetická indukce 

 
STŘÍDAVÝ PROUD 

 vznik střídavého proudu 
 měření střídavého proudu a 

napětí 
 transformátory 
 rozvodná el. síť 

 
VEDENÍ EL. PROUDU 

 vedení proudu v kapalinách 
 vedení proudu v plynech 

 
POLOVODIČE 

 odpor polovodičů 
 typy polovodičů 
 polovodičová dioda 
 dioda jako usměrňovač 
 přechod PN 

 
SPOTŘEBIČE 

 spotřebiče v domácnosti 
 ochrana před úrazem el. 

proudem 
 první pomoc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
M- využití tabulek a grafů 
 
 
 
 
 
 
Ch- elektrolyt 
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SVĚTELNÉ DĚJE 
 
F-9-6-07 
- využívá zákona o přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém optickém prostředí 
a zákona odrazu světla při řešení 
problémů a úloh 
 
F-9-6-08 
- rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve 
dvou různých prostředích, zda se světlo 
bude lámat ke kolmici nebo od kolmice , 
využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami 
 

 
 využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem 
energií a jejich přenosu při 
řešení konkrétních úloh 

 
 

 rozezná lok ke kolmici a od 
kolmice 

 
 

 
SVĚTELNÉ JEVY 

 elektromagnetické vlny a záření 
 zdroje záření 
 světlo 
 lom světla 
 čočky 
 optické vlastnosti světla 
 lupa a mikroskop 
 dalekohledy 

 
 
 
 

Bezpečné osvětlení účastníků silničního 
provozu, volba vhodných barev, využití 
zrcadel pro zvýšení bezpečnosti dopravy. 

ENERGIE 
 
F-9-4-03 
- využívá poznatky o vzájemných 
přeměnách různých forem energie a jejich 
přenosu při řešení konkrétních problémů 

 
 zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání jednotlivých 
energetických zdrojů z hlediska 
vlivů na životní prostředí 

 
JADERNÁ ENERGIE 

 atomy 
 radioaktivita 
 využití jaderného záření 
 jaderné reakce 
 uvolňování jaderné energie 
 jaderný reaktor 
 jaderná energetika 
 ochrana před zářením 

 

 

VESMÍR 
 
F-9-7-01 
objasní pomocí poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 
 
F-9-7-02 
odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 
 

 

 
ZEMĚ  A VESMÍR 

 sluneční soustava 
 naše galaxie 
 kosmonautika 

 

 

4. 6. 2. Chemie 

     Vyučovací předmět chemie je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) který žákovi umožňuje poznávání přírody jako 
systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací  
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v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry  
a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi. 
 
Výuka směřuje k: 
 

 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsi, chemických látek a jejich reakcích  
z využíváním jednoduchých chemických pokusů. 

 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úraze  
s vybranými nebezpečnými chemickými látkami. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 

 učíme různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 
 vedeme žáky ke schopnosti zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení 

Kompetence k řešení problémů 
 

 učíme přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a chápat  vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních 
faktů 

 učíme poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 
 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém 

Kompetence komunikativní 
 

 vedeme k logickému vyjadřování či argumentaci 
 učíme stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky pozorování a experimentů 

Kompetence sociální a personální 
 

 vedeme k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů 
 

Kompetence občanská 
 

 vedeme k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie  
 učíme odpovědnosti za zachování životního prostředí 

 
Kompetence pracovní 
 

 učíme optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat 



 201

 seznamujeme se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

II. stupeň 
 

Chemie 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

 
RVP (Hlavní výstupy) 

 
ŠVP (Konkretizované výstupy) Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST 
PRÁCE 
 
CH-9-1-01 
určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
 
CH-9-1-02   
pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost a posoudí nebezpečnost 
vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 
 
 
SMĚSI 
 
CH-9-2-01 
rozlišuje směsi a chemické látky 
 
CH-9-2-02 
vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 
 
CH-9-2-03 
vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 
 
CH-9-2-04 
navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; 
uvede příklady oddělování složek v praxi 

 
 

 
 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
 pracuje bezpečně s běžně používanými 

látkami a hodnotí jejich rizikovost, 
posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí 

 
 

 uvede příklady směsí z běžného 
života  

 rozliší různorodé a stejnorodé směsi 
 rozliší různé druhy různorodých směsí   
 správně (v souvislostech) použije pojmy: 

složky roztoku, rozpouštěná látka, 
rozpustnost, koncentrovanější, nasycený 
a nenasycený roztok a s pomocí vzorce 
spočítá příklady na výpočet složení 
roztoků, 

 připraví roztok daného složení 
 navrhne postup oddělování složek směsí 

v běžném životě  
 sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a 

provede filtraci   

 
 
chemie jako věda 
vymezení předmětu chemie 
vlastnosti látek 
zásady bezpečné práce 
ve školní odborné učebně i 
v běžném životě 
nebezpečné látky a přípravky 
varovné značky a jejich význam 
 
 
směsi 
směsi, složky směsí 
směsi různorodé, 
druhy různorodých směsí 
směsi stejnorodé (roztoky)   
složení roztoků 
hmotnostní zlomek 
 

 
 
OSV 
rozvoj schopností poznávání - vybírá a 
využívá pro efektivní učení vhodné 
způsoby, metody - operuje s obecně 
užívanými termíny, znaky a symboly, 
uvádí věci do souvislostí, na základě 
toho si vytváří komplexnější pohled na 
přírodní jevy - samostatně pozoruje a 
experimentuje, získané výsledky 
porovnává a vyvozuje z nich závěry 
mezilidské vztahy - účinně spolupracuje 
ve skupině, podílí se společně s 
pedagogy na vytváření pravidel práce v 
týmu řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti - samostatně řeší problémy, 
volí vhodné způsoby řešení, užívá 
logické, matematické a empirické 
postupy - ověřuje prakticky správnost 
řešení problémů 
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CH-9-2-05 
rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 
 
CH-9-2-06 
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, 
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a 
způsoby likvidace znečištění 
 
 

  uvede základní vlastnosti vody a její 
využití v praxi  

  vysvětlí pojem měkká, tvrdá a minerální 
voda  

 prokáže znalost složení vzduchu, 
aplikuje správnou metodu k oddělení 
složek vzduchu 

 označí kyslík jako nezbytnou složku pro 
hoření látek ve vzduchu  

voda  
destilovaná, pitná, odpadní 
výroba pitné vody 
čistota vody 
vzduch 
vzduch složení, čistota ovzduší 
ozonová vrstva 

EVM základní podmínky života - popíše 
vlastnosti a význam vody - objasní 
otázky ochrany vodních zdrojů - 
zdůvodní nutnost šetření s vodou - 
popíše vlastnosti a význam 
ovzduší - objasní otázky ochrany 
ovzduší - popíše stávající klimatické 
změny lidské aktivity a problémy 
životního prostředí - popíše vlivy 
dopravy na životní prostředí 
ekosystémy  

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A 
CHEMICKÉ PRVKY  
 
CH-9-3-01 
používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech  
 
CH-9-3-02 
rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných 
souvislostech  
 
CH-9-3-03 
orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a 
nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

 
 
 

 

 používá pojmy atom, molekula ve 
správných souvislostech  

 slovně popíše složení atomu a vznik 
kationu a anionu z neutrálních atomů 

 používá značky a názvy nejznámějších 
chemických prvků   

 vyhledá v tabulkách protonové číslo 
prvku a vysvětlí jeho význam   

 používá pojmy chemická látka, chemický 
prvek, chemická sloučenina a chemická 
vazba 

 rozliší periody a skupiny v periodické 
soustavě chemických prvků,  

 popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy  
 uvede příklady praktického využití kovů   
 uvede základní složky slitin kovů, uvede 

příklady praktického využití nekovů 

 
částicové složení látek 
  atomy, molekuly 
  atomové jádro, elektronový oba 
  protony, neutrony, elektrony, 
  valenční elektrony  
chemické prvky 
  názvy, značky 
  protonové číslo 
  periodická soustava prvků 
 chemické sloučeniny 
  chemická vazba 
  vznik iontů 
chemické prvky 
  kovy a nekovy  
  vlastnosti a použití významných 

kovů  
  vlastnosti a využití významných 

nekovů 
  slitiny 
 

 

CHEMICKÉ REAKCE 
 
  CH-9-4-01 

rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich 
klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 
 
CH-9-4-02 
přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 

 rozliší výchozí látky a produkty 

 zapíše jednoduchými chemickými 
rovnicemi vybrané chemické reakce   

 využije zákona o zachování hmotnosti k 
vyčíslení jednoduchých chemických 
rovnic  

 rozliší děje slučování, rozklad 

chemické reakce  
  chemická reakce, chemická 
rovnice 
  výchozí látky a produkty 
  chemické slučování, rozklad 
  úpravy (vyčíslení chemických 

rovnic)  
  zákon zachování hmotnosti 
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výchozí látky nebo produktu 
 
CH-9-4-03 
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při 
předcházení jejich nebezpečnému průběhu 
 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
 
CH-9-5-01 

porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných 
zástupců těchto látek na životní prostředí  
 
CH-9-5-02 
vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, 
kterými jim lze předcházet 
 
CH-9-5-03 
orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým 
papírkem a uvede příklady uplatňování 
neutralizace v praxi 

 
 zapíše z názvů vzorce oxidů, sulfidů a 

halogenidů a naopak ze vzorců jejich 
názvy popíše vlastnosti a použití 
vybraných oxidů a posoudí vliv těchto 
látek na životní prostředí  

 vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede 
jeho příčinu a důsledky 

 rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí 
indikátorů pH, orientuje se na stupnici pH 
a změří pH roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem  

 popíše vlastnosti a použití vybraných 
kyselin a hydroxidů   

 vysvětlí, jak vznikají kyselé deště  
 provede neutralizaci zředěných roztoků 

známých kyselin a hydroxidů, 
 uvede názvy a vzorce výchozích látek a 

produktů a zapíše je chemickými 
rovnicemi 

  uvede příklady uplatnění neutralizace 
v praxi 

 rozliší, které látky patří mezi soli  
 popíše vlastnosti a použití vybraných solí 

v praxi 

 
oxidy 
  pravidla chemického názvosloví 

oxidační číslo 
názvosloví oxidů 
vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů  

sulfidy 
  sulfid olovnatý, zinečnatý 
 
halogenidy  
  názvosloví, vlastnosti 
kyseliny a hydroxidy  
  kyselost a zásaditost roztoků 
  bezpečnost práce a první pomoc 

při práci s kyselinami a hydroxidy 
vlastnosti, vzorce, názvy a 
použití vybraných prakticky 
významných kyselin   

  vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
vybraných prakticky významných 
hydroxidů 

 
neutralizace 
 
soli  
  vlastnosti a příprava 
  názvosloví vybraných solí 
  vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných solí 
  hnojiva 
  cementy, vápno, sádra, keramika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soli – přesah do 9. ročníku 
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Chemie 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 
 

RVP (Hlavní výstupy) 
 

ŠVP (konkretizované výstupy) Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

CHEMICKÉ REAKCE  
 
CH-9-4-03 
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí  
v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 
 
CH-9-04-01 
uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci 
a zhodnotí jejich využívání 
 
CH-9-04-02 
přečte chemickou rovnici  
 
 

 
 zapíše jednoduchými chemickými 

rovnicemi vybrané chemické reakce  
 přečte chemické rovnice (včetně použití 

látkového množství) 
 provede jednoduché výpočty z 

chemických vzorců a rovnic s využitím 
vztahů pro n, M, m, V, c 
 

 objasní využití redoxních reakcí pro 
výrobu kovů, nekovů, el. proudu  

 aplikuje poznatky o průběhu koroze v 
praxi a navrhuje účinná opatření 
zabraňující jejímu průběhu 

 rozliší mezi reakcemi reakce redoxní   
 vysvětlí pojmy: oxidace, redukce 
 objasní, co je podstatou elektrolýzy a 

galvanického článku a uvede příklady 
praktického využití 

 vysvětlí pojem koroze, 
 uvede příklady činitelů ovlivňujících 

rychlost koroze, uvede způsoby ochrany 
před korozí 

 

 
chemické výpočty  

látkové množství 
molární hmotnost 
výpočty ze vzorce 
výpočty z chemických rovnic 
koncentrace 

 
 
redoxní reakce 
oxidace a redukce 
elektrolýza 
využití při výrobě kovů a nekovů   
galvanické články 
koroze 
 
 
 

OSV 
seberegulace a sebeorganizace 
reguluje vlastní jednání 
cvičí plánování učení a stanovování 
osobních cílů 
zabývá se organizací vlastního času 
kreativita 
rozvíjí rysy kreativity při řešení 
praktických i teoretických úkolů 
hodnoty, postoje, praktická etika  
vytváří si povědomí o kvalitách typů 
odpovědnosti, spolehlivosti 
 VDO  
občan, občanská společnost a stát 
 chápe základní ekologické souvislosti a 
enviromentální problémy - respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVM 
základní podmínky života přírodní 
zdroje 
sestaví přehled energetických a 
surovinových zdrojů, objasní jejich 
vyčerpatelnost a obnovitelnost energie  
vysvětlí význam energetických zdrojů 
rozpozná možnosti úspor energií 
lidské aktivity a problémy ŽP 
objasní energetické zdroje dopravy a 
její vlivy na ŽP 
rozliší druhy dopravy vzhledem k 
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ekologické zátěži  
orientuje se ve vlivech průmyslu na ŽP 
analyzuje zpracovávané materiály a 
jejich působení na ŽP 
rozlišuje chemické látky ve vztahu k ŽP 
aplikuje principy odpadového 
hospodaření a třídění odpadu 
 
ekosystém 
objasní cyklus oxidu uhličitého a kyslíku 
vztah člověka k prostředí 
orientuje se v aktuálních ekologických 
problémech 
analyzuje příčiny ekologických 
problémů 
navrhuje způsoby řešení ekologických 
problémů 
 
 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 
  
CH-9-6-01 
rozliší nejjednodušší uhlovodíky 
 
CH-9-6-02  
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 
zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie  
uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy 
 
CH-9-6-03  
rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití. 
 
CH-9-6-04  
orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových 
produktech biochemického zpracování, 
především bílkovinách, tucích, sacharidech  
 
 
 
 

 
 rozliší anorganické a organické  
 Sloučeniny rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich vzorce, 
vlastnosti a použití 

 uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy a zemního plynu uvede 
příklady fosilních a průmyslově 
vyráběných paliv a popíše jejich 
vlastnosti a použití   

 rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie  

 rozliší, které ze známých reakcí jsou 
exotermické a které endotermické  

 rozpozná označení hořlavých látek, 
uvede zásady bezpečné manipulace s 
těmito látkami 

 uvede, jak postupovat při vzniku požáru  
 rozliší pojmy: uhlovodíky, deriváty 

uhlovodíků 
 zapíše vzorce methanolu, ethanolu, 

fenolu, kyseliny mravenčí, octové, uvede 
vlastnosti a příklady použití těchto látek  

 uvede výchozí látky a produkty 
esterifikace a rozliší esterifikaci mezi 

 
Uhlovodíky 
příklady v praxi významných 
alkanů, uhlovodíků s 
vícenásobnými vazbami, 
aromatických uhlovodíků  
zdroje uhlovodíků 
 ropa, uhlí, zemní plyn 
 paliva 

fosilní a průmyslově vyráběná 
paliva 
exotermické a endotermické 
reakce 
hoření, hořlaviny, význam tříd 
nebezpečnosti  hašení, hasící 
prostředky 

 deriváty uhlovodíků 
příklady v praxi významných 
alkoholů, karboxylových kyselin, 
esterů 
 

fotosyntéza 
přírodní látky 

zdroje, vlastnosti a příklady 
funkcí bílkovin, tuků, sacharidů, 
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CH-9-6-05 
určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu. 
 
CH-9-6-06  
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

ostatními typy chemických reakcí  
 
 
 uvede výchozí látky, produkty a 

podmínky fotosyntézy 
 
 

 rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a 
vitaminy, uvede příklady zdrojů těchto 
látek pro člověka  

 
 
 
 
 
 

a vitamínů v lidském těle  
 
 
 

CHEMIE A SPOLEČNOST 
 
CH-9-7-01 
-zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje na Zemi. 
 
CH-9-7-02 
aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe  
 
CH-9-7-03 
orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní 
prostředí a zdraví člověka 
 
CH-9-1-03 
objasní nejefektivnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných 
látek 

 
 
 
 doloží na příkladech význam  
 chemických výrob pro naše hospodářství 

a pro člověka  
 

 posoudí možná nebezpečí při vzniku 
havárií 

 
 na modelových příkladech uvede zásady 

chování za mimořádných situací 
ohrožujících zdraví a život člověka 
během přírodních a průmyslových havárií 

 
 
Chemický průmysl v ČR  

chemické výrobky 
rizika v souvislosti s životním 
prostředím recyklace surovin 
 

plasty a syntetická vlákna 
  vlastnosti, použití likvidace 
 

  
mimořádné události   

havárie chemických provozů 
úniky nebezpečných látek 
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4. 6. 3. Přírodopis 

 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět přírodopis je vyučován v 6. – 9. ročníku v této časové dotaci: 
 

 
Ročník 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
Počet hodin 

 
1+1 

 
1+1 

 
2 

 
1 

 
     Předmět navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni. Obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru přírodopis 
v RVP ZV. Uplatňovány jsou zde i mezipředmětové vztahy např. s fyzikou, zeměpisem, chemií, výtvarnou výchovou, výchovou k občanství, výchovou ke zdraví, 
českým jazykem. 
Přírodopis jako vyučovací předmět přináší ucelený pohled na přírodu, především na vztahy a souvislost v přírodě probíhající. Mezi jeho hlavní cíle patří 
vybudování komplexního pohledu žáka na přírodu v celé její rozmanitosti, schopnosti chápat tuto pestrost a rozmanitost jako prostředek pro sebeobohacování a 
zdokonalování. Přírodopis je koncipován tak, aby podal přehled o složitostech vývoje Země a života na ní, o přizpůsobování organismů vnějším podmínkám, 
postupném tvoření společenstev a ekosystémů v různých geologických obdobích i neustálém systémovém spojení živé a neživé přírody. 
 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen na 7 tematických okruhů: 
 

1. tematický okruh: Obecná biologie a genetika 
2. tematický okruh: Biologie hub 
3. tematický okruh: Biologie rostlin 
4. tematický okruh: Biologie živočichů 
5. tematický okruh: Biologie člověka 
6. tematický okruh: Neživá příroda, základy ekologie 
7. tematický okruh: Praktické poznávání přírody. 

 
 
     Přírodopis je vyučován v klasických vyučovacích hodinách v odborné učebně přírodopisu, na školní zahradě nebo v okolí školy. Výuka je doplněna různými 
exkurzemi a projekty. Hodiny se nedělí, pouze v případě laboratorních prací se pracuje obvykle s polovinou třídy. V hodinách přírodopisu se používají tyto formy 
výuky – výkladové hodiny propojené diskusemi, skupinové práce, problémové řešení, práce na školních projektech, samostatná příprava žáků s využitím a 
vyhledáváním různých zdrojů informací, terénní výuka. Kromě frontální výuky s využitím tradičních pomůcek se uplatňují i formy výuky ve dvojicích či skupinách i 
různé individuální formy práce. Z netradičních vyučovacích metod, forem a postupů vyučující může volit školní diskuse, problémové pojetí výuky, školní 
přírodopisné projekty, projekty zahrnující více předmětů atd. Při výuce jsou využívány učebnice, pracovní listy, pomůcky – přírodniny, modely, atlasy, mapy, 
encyklopedie, přírodopisné časopisy, internet atp. Dalšími významnými pomůckami jsou videopřehrávače, interaktivní tabule, mikroskopy aj.  
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Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně 
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy existence živých soustav, včetně člověka. Žáci jsou vedeni ke srozumitelnému 
vyjadřování nabytých vědomostí a k pozitivnímu vztahu k prostředí a k vlastnímu zdraví a zdravému životnímu stylu. 
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na oblast Člověk a jeho svět. Dále je zapracován do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a 
zdraví.  
 
 

II. stupeň 
 

Přírodopis 6. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (1) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové vztahy, průřezové 
témata) 

Obecná biologie a genetika: 
 
P-9-1-01 
rozliší základní projevy a podmínky 
života, orientuje se v daném 
přehledu vývoje organismů 

  
 

 
 

 interpretuje projevy života jako 
celku, odlišuje projevy života  
od neživé přírody 

 pochopit závislost života na -  
zná podmínky života organismů 

 uvádí potravní vztahy v přírodě 
a místo člověka v těchto 
vztazích 

 

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 
života a jeho význam 

 projevy života 
 podmínky života 
 vztahy mezi organismy 
 jak zkoumáme přírodu 
 vztahy mezi organismy 

OSV 
rozvoj schopnosti poznávání 

 pozoruje mikroskopem 
 vytváří mikroskopický preparát 
 porovnává a vyvozuje závěry 

 
 
 
 
 
EVM 
základní podmínky života 

 význam vody, ovzduší, půdy pro život 
na Zemi 

 
 
 
ekosystémy 

 les – rozezná základní dřeviny a 
byliny, rozezná obyvatele lesa, 
vysvětlí produkční a mimoprodukční 

 pole – rozezná základní druhy plodin 
a polní živočichy, popíše vliv člověka 
na změny v krajině, vysvětlí způsoby 
hospodaření na poli 

P-9-1-02 
popíše základní rozdíly mezi buňkou 
rostlin, živočichů a bakterií a objasní 
funkci základních organel  
 

 

P-9-1-04 

třídí organismy a zařadí vybrané 
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

 

 
 uvádí vazbu života na buňku, 

umí popsat základní stavbu, 
chápe různorodost buněk podle 
specializace 

 zná hlavní rozdíly mezi 
rostlinnou a živočišnou buňkou 

 
 

 třídí organismy a zařadí 
vybrané organismy do nižších 
taxonomických jednotek 

 základní struktura života 
 buňka (rostlinná a živočišná) 
 jednobuněčné a mnohobuněčné 

organismy 
  
 
 
 
 
význam a zásady třídění organismů 

 systém organismů (třídění) 
 výskyt, význam, praktické využití 
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P-9-1-07 
uvede na příkladech z běžného 
života význam virů a bakterií 
v přírodě i pro člověka 
 

 
 umí vysvětlit pojmy - viry, 

bakterie, sinice, rozlišit, 
porovnat a přiřadit příklady 

 uvádí základní způsoby života, 
rozmnožování 

 porovnává základní vnější a 
vnitřní stavbu 

 zhodnocuje význam popř. 
nebezpečí pro člověka 
 

viry a bakterie 
 viry 
 bakterie  
 sinice  

 

 vodní zdroje – rozezná vodní rostliny, 
živočichy a jejich vztahy.  

  
 
 

Biologie hub 
 
P-9-2-01 
rozpozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a 
porovná je podle charakteristických 
znaků 
 
P-9-2-02 

vysvětlí různé způsoby výživy hub a 
jejich význam v ekosystémech a 
místo v potravních řetězcích 
 
P-9-2-03 
objasní funkci dvou organismů ve 
stélce lišejníků 
 

 
 

 rozpoznává naše nejznámější 
jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovnává je 
podle charakteristických znaků                  

 
 

 vysvětluje různé způsoby výživy 
hub a jejich význam v 
ekosystémech a místo v 
potravních řetězcích  

 
 
 
 

 objasňuje funkci dvou 
organismů ve stélce lišejníků 

 
houby bez plodnic 

 základní charakteristika 
 
houby s plodnicí 

 stavba hub – lupenaté a rourkaté 
 výskyt a výživa hub 
 význam hub pro ekosystém 
 rozdělení hub 
 konzumace a první pomoc při 

otravě houbami 
 
lišejníky 

 stavba stélky lišejníku 
 výskyt a význam vybraných 

druhů 
 symbióza  

 
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 příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

 
 

 popíše základní stavbu 
vybraných rostlin, objasní 
funkci jednotlivých orgánů 

 vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických 
procesů 

 rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich 
zástupce 

 pozoruje rostliny v jejich 
přirozeném prostředí a objasní 
přizpůsobení podmínkám 

anatomie, morfologie, fyziologie a 
systém nižších rostlin 

 výskyt, stavba těla a výživa řas 
 poznávání a zařazování daných 

zástupců druhů řas 
 jejich vývoj a využití zástupců 
 podmínky pro život v jednotlivých 

ekosystémech 
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P-9-3-03 
vysvětlí princip základních 

rostlinných fyziologických procesů a 
jejich využití při pěstování rostlin 

prostředí 

Biologie živočichů: 
 
P-9-4-01 

porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
 
P-9-4-02 

 rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje 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 přírodě 
i pro člověka; uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

 

 
 

 porovnává základní vnější a 
vnitřní stavbu vybraných skupin 
živočichů a vysvětlí základní 
funkci jednotlivých orgánů  

 
 rozlišuje a porovnává jednotlivé 

skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je 
do hlavních taxonomických 
skupin  

 
 odvozuje na základě 

pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí  

 
 

 zhodnocuje význam živočichů v 
přírodě i pro člověka uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

 
vývoj, vývin a systém živočichů 

 vývoj a vývin prvoků, 
bezobratlých živočichů 

 výskyt konkrétních zástupců a 
podmínky pro život v jednotlivých 
ekosystémech 
 

živočichové - bezobratlí 
 prvoci 
 žahavci 
 ploštěnci 
 hlísti 
 měkkýši 
 kroužkovci 
 členovci 
 pavoukovci 
 korýši 
 vzdušnicovci 
 hmyz 
 vážky 
 stejnokřídlí 
 vši 
 ploštice 
 rovnokřídlí 
 blechy 
 síťokřídlí 
 motýli 
 brouci 
 dvoukřídlí 
 blanokřídlí 

 
Základy ekologie 
 
P-9-7-01 
uvede příklady výskytu organismů v 

 
 
 

 uvádí příklady výskytu 

člověk a příroda 
 populace, společenstva, přirozené a 

umělé ekosystémy 
 potravní řetězce 
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určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 
rozlišuje a uvede příklady systémů 
organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy; na 
příkladu objasní základní 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 záporných 
vlivů člověka na životní prostředí 
a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému 
 

organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 
 vysvětlí pojmy – populace, 

společenstvo, ekosystém a 
objasňuje na základě příkladu 
základní princip existence 
živých a neživých složek 
ekosystému 

 
 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam a chápe závislost 
člověka na přírodě a nutnost 
její ochrany 

 
 uvádí příklady kladných i 

záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy 
ekosystému 

 

 rovnováha v ekosystému 
 vzájemné vztahy mezi organismy a 

mezi organismy a prostředím ve 
vybraných ekosystémech 

 
ochrana přírody a životního prostředí 

 globální problémy a jejich řešení 
 chráněná území 
 chráněné druhy rostlin a 

živočichů v jednotlivých 
ekosystémech 

Praktické poznávání přírody 
 
P-9-8-01 
aplikuje praktické metody pozorování 
přírody 
 
P-9-8-02 
dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

 
 

 používá mikroskop a lupu pro 
pozorování 

 provede jednoduché laboratorní 
úkony při pozorování nižších 
rostlin 

 dodržuje pravidla bezpečnosti 
práce a chování při pozorování 
přírody 

 
praktické metody poznávání přírody 

 pozorování lupou a mikroskopem 
 zjednodušené určovací klíče a 

atlasy 
 založení sbírek 
 jednoduché rozčleňování nižších 

rostlin a živočichů 
 pravidla bezpečnosti práce a 

chování při pozorování přírody 

 

 
 
 

Přírodopis 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (1) 

Očekávané výstupy žáka  Školní výstupy žáka Učivo Přesahy, vazby 
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z RVP ZV  (mezipředmětové vztahy, průřezové 
témata) 

Obecná biologie a genetika 
 
P-9-1-03 
rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových 
soustav) rostlin i živočichů 
 

 
 
 

 rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů 
obratlovců a vyšších rostlin 

 
 
 

 funkce orgánů 
 význam a zásady třídění 

organismů 

 
OSV 
rozvoj schopnosti poznávání 
- pozoruje mikroskopem 
- vytváří mikroskopický preparát 
- porovnává a vyvozuje závěry 
 
EVM 
ekosystémy 
- moře – jmenuje významné druhy mořských 
strunatců, porovnává přizpůsobení jednotlivých 
organismů životu v moři 
- tropický deštný les – jmenuje významné 
druhy živočichů a rostlin, charakterizuje 
druhovou rozmanitost, vysvětlí globální 
význam 
- lidské sídlo – město, vesnice – vysvětlí pojem 
umělý ekosystém, popíše funkce a vztahy 
k okolí, jmenuje druhy rostlin a živočichů 
vyskytujících se v lidských sídlech 
 
základní podmínky života 
- ekosystémy – biodiverzita – vysvětlí význam 
biodiverzity, posoudí ohrožení a ochranu 
rozmanitosti přírody ve světě a u nás 
 
 

Biologie živočichů 
 
P-9-4-01 
- porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
 
P-9-4-02 
rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 
 
P-9-4-03 
odvodí na základě pozorování 

 
 

 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných obratlovců  
a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

 
 rozlišuje a porovná jednotlivé 

skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

 
 pozoruje základní projevy 

chování živočichů v přírodě,  
na příkladech objasní jejich 

 
 

 vnitřní a vnější stavbu obratlovců 
a funkci orgánů 

 společné znaky strunatců 
 popis jejich prostředí, kde žijí, 

základní vztahy a závislosti v 
nich. 

 adaptace obratlovců 
 přechod vodních živočichů na 

souš, vývojové souvislosti mezi 
hlavními skupinami obratlovců 

 projevy chování obratlovců 
 
Strunatci 
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základní projevy chování živočichů 
v přírodě, na příkladech objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 
 
P-9-4-04 
zhodnotí význam živočichů v přírodě 
i pro člověka; uplatňuje zásady 
bezpečného chování ve styku se 
živočichy 
  
 

způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

 
 zhodnotí význam živočichů 

v přírodě  
i pro člověka 

 uplatňuje zásady bezpečného 
chování  
ve styku se živočichy 

 
 popíše základní projevy chování 

živočichů v přírodě, objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

Kruhoústí a paryby  
 
Sladkovodní ryby 
Nejznámější sladkovodní ryby 
Rozmnožování a chov ryb 
Významné mořské ryby 
 
Obojživelníci 
 
Plazi - želvy a krokodýli,  
ještěři a hadi 
 
Vznik a vývoj ptáků 
Ptáci – vnější stavba těla 
Ptáci – vnitřní stavba těla 
Chování ptáků 
Vodní ptáci 
Mokřadní práci 
Mořští ptáci 
Dravci a sovy 
Lesní stromoví ptáci 
Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené 
krajiny 
Ptáci otevřené krajiny 
Ptáci břehů tekoucích vod 
Ptačí obři a trpaslíci 
 

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 příklady jejich funkcí 
a vztahů v rostlině jako celku 
 
P-9-3-03 
vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických procesů  
a jejich využití při pěstování rostlin 

 
 
 

 popíše základní stavbu 
vybraných rostlin, objasní funkci 
jednotlivých orgánů 

 
 

 umí popsat odlišnosti ve stavbě 
těla nižších  
a vyšších rostlin 

 
 

 vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických 
procesů 

 

přehled systémů rostlin, přechod 
rostlin  
na souš 
- znaky vyšších rostlin, rozmanitost a 
členění říše rostlin  
 
mechorosty 

 stavba těla mechorostů a jejich 
životní cyklus 

 význam mechů v přírodě 
 nejběžnější druhy rostoucí u nás 

 
plavuně, přesličky a kapradiny 

 základní stavba výtrusných 
rostlin a jejich životní cyklus 

 nejběžnější druhy rostoucí u nás 
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P-9-3-04 
rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 
 
P-9-3-05 
odvodí na základě pozorování 
přírody závislost a přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí 
 
P-9-1-05 
vysvětlí podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti 
 

 
 rozlišuje základní systematické 

skupiny rostlin a určuje jejich 
zástupce pomocí klíčů a atlasů 

 
 

 pozoruje rostliny v jejich 
přirozeném prostředí a objasní 
jejich přizpůsobení podmínkám 
prostředí 

 zná společné znaky vyšších 
rostlin a má představu o 
rozmanitosti a členění říše rostlin  

 podstata pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování 
rostlin a význam z hlediska 
dědičnosti 

části těla semenných rostlin (rostlinné 
orgány) 

 kořen, stonek, list, květ, 
květenství 

 funkce jednotlivých orgánů rostlin 
 stavbu jednotlivých orgánů 
 význam jednotlivých orgánů 

 
opylení a oplození 

 proces opylení a oplození 
 význam opylení a oplození  

 
semena a plody 

 popis stavby semene 
 základní typy plodů 

 
rozmnožování rostlin  

 rozdíl mezi pohlavním a 
nepohlavním rozmnožováním 

 metody vegetativního 
rozmnožování rostlin  

 
nahosemenné rostliny 

 pojem nahosemenná rostlina 
 stavbu a charakteristické 

vlastnosti   
 hospodářský význam jehličnanů 

  
krytosemenné rostliny 

 pojem krytosemenná rostlina 
 rozdíly mezi jednoděložnými a 

dvouděložnými rostlinami 
 příklady těchto rostlin 

 
listnaté stromy a keře 

 naše běžné listnaté dřeviny 
 
čeledi vyšších rostlin 

 základní morfologické znaky 
jednotlivých čeledí 

 praktické řazení rostlin do 
systémových skupin:  
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Pryskyřníkovité, 
Brukvovité, Růžovité, Bobovité, 
Miříkovité, Hluchavkovité, Lilkovité,  
Hvězdicovité, Liliovité, Lipnicovité, 
Vstavačovité 
 

Základy ekologie 
 
P-9-7-01 
uvede příklady výskytu organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi 
 
P-9-7-02 
rozlišuje a uvede příklady systémů 
organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy; na 
příkladu objasní základní 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 
záporných vlivů člověka na životní 
prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 
 

  
 

 uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 
 

 vysvětlí pojmy – populace, 
společenstvo, ekosystém a 
objasňuje na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

 
 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam a chápe závislost 
člověka na přírodě a nutnost její 
ochrany 

 
 uvádí příklady kladných i 

záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 
 

 
 umí rozeznat a charakterizovat u 

nás běžné typy ekosystémů (les, 
rybníky a vodní toky, pole, louky, 
města apod.) 

 

 
 
společenstvo lesa 
společenstvo vod a mokřadů 
společenstvo luk, pastvin a travnatých 
strání 
společenstvo polí 
 
ochrana přírody a životního prostředí 

 globální problémy a jejich řešení, 
chráněná území 

 chráněné druhy rostlin a 
živočichů v jednotlivých 
ekosystémech 

Praktické poznávání přírody 
 
P-9-8-01 
aplikuje praktické metody 
pozorování přírody 
 

 
 používá mikroskop a lupu pro 

pozorování 
 provede jednoduché laboratorní 

úkony při pozorování strunatců  
a vyšších rostlin 

 
praktické metody poznávání přírody 

 pozorování lupou a mikroskopem 
 zjednodušené určovací klíče a 

atlasy 
 pravidla bezpečnosti práce a 
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P-9-8-02 
dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 
 

 užívá atlasy a klíče pro určování 
rostlin a živočichů 

 dodržuje pravidla bezpečnosti 
práce a chování při pozorování 
přírody 

 

chování při pozorování přírody 

 
 

Přírodopis 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové vztahy, průřezové 
témata) 

Biologie živočichů 
 
 P-9-4-01 
 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

 
 
 
 
 
 P-9-4-02 
 rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje 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 přírodě i pro člověka; uplatňuje 

 
 

 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu savců, vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů u savců 

 umí pojmenovat základní vnitřní 
orgány 

 dokáže vysvětlit základní funkce 
orgánových soustav 

 charakterizuje jednotlivý vývojová 
období v historii Země z hlediska 
vývoje savců 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
savců, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

 zná přehled jednotlivých skupin 
savců a jejich zástupců 

 pozoruje savce v jejich přirozeném 
prostředí, jejich etologii 

 chápe přizpůsobení různých druhů 
savců odlišnému životnímu prostředí 
a způsobu života 

 uvádí příklady přizpůsobení se 
prostředí 

 zhodnotí význam savců v přírodě i 
pro člověka 

 uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se savci 

vývoj, vývin a systém savců 
 savci - nejdokonalejší obratlovci  
 vývoj a vývin savců  
 adaptace savců 
 vnitřní stavba těla savců 

 
přehled hlavních skupin savců  
 
Vejcorodí 
Živorodí – vačnatci 
Živorodí placentálové 
Hmyzožravci 
Letouni 
Chudozubí 
Hlodavci 
Zajíci 
Šelmy 
Ploutvonožci 
Kytovci 
Chobotnatci 
Lichokopytníci 
Sudokopytníci 
Primáti 
 
projevy chování savců 

 etologie savců 
 
savci biomů světa 

     

     OSV 
     rozvoj schopnosti poznávání 

  pozoruje mikroskopem 
  porovnává a vyvozuje závěry 

 EVM 
 vztah člověka k prostředí 
 náš životní styl – zhodnotí způsoby jednání 
člověka a vlivy na životní prostředí 

 prostředí a zdraví – posoudí rozmanitost 
 vlivů prostředí na zdraví, navrhne možnosti a 
způsoby ochrany zdraví 
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zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

  
 

  
  
 

 charakteristika biomu 
 - typické savce pro jednotlivé 

biomy 

 
  

Biologie člověka 
 
 P-9-5-01 
určí polohu a objasní stavbu a 
funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy 
  
 
P-9-5-02 
orientuje se v základních 
vývojových stupních fylogeneze 
člověka 
 
P-9-5-03 
objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí až do stáří 
 
P-9-1-06 
uvede příklady dědičnosti v 
praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů  
 
P-9-5-04 
rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu 
života 
 
P-9-5-05 
aplikuje první pomoc při 

 
 

 určí polohu a objasní stavbu a funkci 
orgánů a orgánových soustav 
lidského těla (opěrná, pohybová, 
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, 
rozmnožovací, řídící) a vysvětlí jejich 
vztahy  

 
 

 orientuje se se v základních 
vývojových stupních fylogeneze 
člověka 

 
 

 objasní vznik nového jedince od 
početí do stáří 

 
 

 uvede příklady dědičnosti 
v praktickém životě a příklady vlivu 
prostředí na utváření organismu 

 objasní pojmy: gen, křížení, genetika 
 
 

 rozliší správný a nesprávný životní 
styl a zdůvodní pozitivní a negativní 
dopad na zdraví člověka 

 
 
 

 aplikuje předlékařskou první pomoc 
při poranění a jiném poškozením těla 

 
 

  
fylogeneze a ontogeneze člověka 

 člověk v živočišném systému 
 původ a vývoj člověka 
 lidská plemena 
 buněčná stavba těla člověka 
 funkce buňky, tkáně, orgánu a 

orgánové soustavy 
 rozmnožování člověka 

 
 
 anatomie a fyziologie 

 stavba a funkce jednotlivých částí 
lidského těla 

 orgány, orgánové soustavy 
 vyšší nervová činnost 

 
 
 nemoci, úrazy a prevence 

 příčiny, příznaky 
 praktické zásady a postupy při 

léčení běžných nemocí 
 závažná poranění a život 

ohrožující stavy, epidemie 
 
 dědičnost a proměnlivost organismů 

 podstata dědičnosti a přenos 
dědičných informací 

 
 životní styl 

 pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na 
zdraví člověka 

 hodnota zdraví 
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poranění a jiném poškození těla 
 
 
 

 první pomoc 
 praktické ukázky první pomoci 

Přírodopis 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

1(0) 

Očekávané výstupy žáka 
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

(mezipředmětové vztahy, průřezové 
témata) 

Neživá příroda 
 
P-9-6-02 
rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 
s použitím určovacích pomůcek 
 

 
 chápe postavení geologických věd ve 

skupině věd o Zemi 
 dokáže uvést příklady využití 

geologických věd v praxi 
 zná pracovní náplň geologa 
 chápe rozdíl mezi nerosty a 

horninami 
 rozlišuje způsoby vzniku minerálů 
 zná základní minerály a umí je 

zařadit podle určitých vlastností 
 chápe kritéria pro rozdělení minerálů 

do skupin 
 stručně charakterizuje prvky 
 podle charakteristických vlastností 

rozliší minerály do skupin 
 zná základní horniny, jejich rozdělení 

podle vzniku a umí je zařadit podle 
určitých vlastností 

 zná základní využití určitých složek 
neživé přírody, zejména v průmyslu 

 rozumí neustálému koloběhu hornin 
a nerostů v litosféře 

 
  geologické vědy, práce geologa v 
terénu 

 stručný přehled a význam 
geologických vět 

 pomůcky geologa 
 
 
  minerály 

 krystalová struktura minerálů 
 rozdělení 
 tvary minerálů 
 vlastnosti 
 Mineralogický systém 
 prvky 
 sulfidy 
 halogenidy 
 oxidy 
 uhličitany 
 sírany 
 fosforečnany 
 křemičitany 

   
  horniny 

 vnitřní a vnější geologické děje 
 vyvřelé horniny 
 usazené horniny 
 přeměněné horniny 
 horninový cyklus 

  

 
  SV 
  zdroj schopnosti poznávání 
 
  VM 
  základní podmínky života 
  energie 
  přírodní zdroje 
  ekosystémy 
 
 

    stavba Země   
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P-9-6-01 
objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života 
 
P-9-6-03 
rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
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 
 

 chápe planetu Země jako těleso 
 charakterizuje jednotlivé geosféry 
 rozlišuje projevy vnitřních a vnějších 

geologických dějů 
 chápe příčinu a důsledky pohybu 

litosférických desek 
 chápe příčiny vzniku zemětřesení 
 zná podstatu a vlastnosti magmatu 
 rozlišuje hlavní typy magmatických 

hornin 
 chápe podstatu tektonických jevů 
 chápe příčiny přeměny hornin 
 chápe procesy zvětrávání a činnosti 

vody 
 uvádí příklady tvořivé a rušivé 

činnosti ledovců 
 rozumí pojmu sedimentace a 

rozlišuje usazené horniny 
 chápe význam půdotvorných činitelů 

pro vznik půd 
 rozlišuje hlavní půdní typy a půdní 

druhy v naší přírodě 
 

 cesta do středu Země 
 Země – dynamická planeta 

 
  vnitřní geologické děje 

 desky v pohybu  
 když se Země otřese 
 zemětřesení v dějinách lidstva 
 Magma – poselství z hlubin 
 Vyvřelé (magmatické) horniny 
 Tektonické jevy a přeměna hornin 
 Horniny přeměněné 

 
  vnější geologické děje 

 povrch Země se mění 
 činnost vody 
 činnost ledovců 
 činnost větru 
 Usazené horniny 

 
 
 
 
  půdy 

 složení, vlastnosti a význam půdy 
 nebezpečí a příklady její 

devastace 
 možnosti a příklady rekultivace 

 
P-9-6-06 

 uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené 
výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné 
dopady i ochranu před nimi 

 

 
 chápe význam vody na Zemi, popíše 

koloběh vody 
 uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj různých 
ekosystémů 

 charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy 

 objasní význam atmosféry pro život 
na Zemi 

 rozumí pojmu nerostná surovina, zná 
způsoby dobývání nerostných 
surovin 

 rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 
energetické zdroje 

   
  modrá planeta  

 voda na Zemi 
 Atmosféra – ochranný štít Země 
 látkové toky mezi svrchními 

vrstvami Země 
 
  mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy 

 příčiny vzniku mimořádných 
událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější 
mimořádné přírodní události 
v ČR a ochrana před nimi 

 
  přírodní zdroje 
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  nerostné suroviny 
 bez energie si život neumíme 

představit 
 fosilní paliva 
 energie bez kouře 
 obnovitelné zdroje 

 
  

 charakterizuje vybraná území ČR po 
geologické stránce 

 umí pracovat s geologickou mapou 
 uvědomuje si geodiverzitu 
 - aplikuje praktické metody 

poznávání neživé přírody 
 

   
  geologická mapa ČR  

 geologické základy české krajiny 
 geologická mozaika Česka 
 co dokáže příroda 

 
 

 

 
 
 

4. 6. 4. Zeměpis 

     Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád učebny zeměpisu 
je nedílným vybavením učebny, dodržování uvedených pravidel je pro každého žáka závazné. 
 
Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k: 

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 
 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 
 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka 
 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
 aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 
 skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 
 zeměpisné vycházky s pozorováním 
 projekty 

 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními vzdělávacími oblastmi Člověk a příroda: 
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 chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry 
 fyzika: sluneční soustava, vesmír 
 přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky 

 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

 matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy 
 ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování 
 dějepis: kultura národů, historie států 
 

Předmětem prolínají průřezová témata: 
 VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie 
 OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace;  

            řešení problémů a rozhodovacích dovedností; hodnoty, postoje 
 EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 
 MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vtahu mediálního sdělení a reality; stavba mediálního sdělení;  

            tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu 
 EGS: objevování Evropy, světa 
 MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický úvod; multikulturalita; principy solidarity 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 
 žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 
 žáci poznávají smysl a cíl učení mají pozitivní vztah k učení 

 
Učitel vede žáky: 

 k vyhledání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 
 k používání odborné terminologie 
 k nalézání souvislosti mezi získanými poznatky a využití v praxi 
 k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 
Kompetence komunikativní 

 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
 žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 
 

Učitel vede žáky: 
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 ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 
 k naslouchání a respektování názorů druhých 
 k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 

 
Kompetence k řešení problémů 

 žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 
 žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

 
Učitel vede žáky: 

 k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 
 k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 
 k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 
 k odpovědím na otevřené otázky 
 k práci s chybou 
 

Kompetence sociální a personální 
 žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat,   

učí se vzájemnému naslouchání 
 
Učitel vede žáky: 

 k využívání skupinového a inkluzivního vyučování 
 k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 
 k ochotě pomoci a o pomoc požádat 
 k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 
 k dodržování dohodnuté kvality, termínů 
 k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 
Kompetence občanské 

 žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
 žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 
 žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

 
Učitel vede žáky: 

 k dodržování pravidel slušného chování 
 k pochopení práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 
 k tomu, aby brali ohled na druhé 
 k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 
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Kompetence pracovní 
 žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
 žáci jsou vedeni k efektivní práci 

 
Učitel vede žáky: 

 k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 
 k vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

 
 

Zeměpis 6. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (1) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy 
žáka 

Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE 
DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 
 
Z-9-1-01  
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a elaborátů, z 
grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů  
 
Z-9-1-02  
používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii  
 
Z-9-1-03  
přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité 
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině  
 
Z-9-1-04  
vytváří a využívá osobní myšlenková 

 
Dokáže zhodnotit informace a 
zdroje dat z kartografických 
materiálů a dalších zdrojů, dokáže 
používat základní topografickou a 
kartografickou terminologii, 
zhodnotí základní geografické 
objekty a jevy v krajinné sféře, 
chápe jejich vzájemné vztahy, 
rozezná prostorové bariéry, 
dokáže se orientovat v mapách a 
je schopen si na základě 
kartografického materiálu vytvořit 
představu o okolním světě. 

komunikační geografický a 
kartografický jazyk – vybrané obecně 
používané geografické, topografické a 
kartografické pojmy; základní 
topografické útvary: důležité body, 
výrazné liniové (čárové) útvary, plošné 
útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, 
ohniska – uzly; hlavní kartografické 
produkty: plán, mapa; jazyk mapy: 
symboly, smluvené značky, vysvětlivky; 
statistická data a jejich grafické vyjádření, 
tabulky; základní informační geografická 
média a zdroje dat 
 
geografická kartografie a topografie – 
glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, 
poledníky a rovnoběžky, zeměpisné 
souřadnice, určování zeměpisné polohy v 
zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a 
map, orientace plánů a map vzhledem ke 
světovým stranám; praktická cvičení a 
aplikace s dostupnými kartografickými 
produkty v tištěné i elektronické podobě 

 

 

OSV – rozvoj schopností poznávání, 
kreativita, sociální rozvoj, 
komunikace 

EGS – důsledky globálních vlivů na 
životní prostředí 

MV – multikulturalita 
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(mentální) schémata a myšlenkové 
(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních 
regionech, pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 
  
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 
 
Z-9-2-01  
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s 
ostatními tělesy sluneční soustavy  
 
Z-9-2-02  
prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů  
 
Z-9-2-03  
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a 
klasifikuje tvary zemského povrchu  
 
Z-9-2-04 
porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 
přírodu a na lidskou společnost 
 

 
 
 
Chápe pojmy Vesmír, Země a zná 
další kosmická tělesa. Zná tvar a 
rozměry Země a chápe podmínky 
pro život na Zemi. Rozpozná tvary 
zemského povrchu, rozlišuje 
jednotlivé složky přírodní sféry a 
chápe jejich vazby a vliv na lidskou 
společnost.  

 
 
 
Země jako vesmírné těleso – tvar, 
velikost a pohyby Země, střídání dne a 
noci, střídání ročních období, světový 
čas, časová pásma, pásmový čas, 
datová hranice, smluvený čas, Krajinná 
sféra – přírodní sféra, společenská a 
hospodářská sféra, složky a prvky 
přírodní sféry 
 

Systém přírodní sféry na planetární 
úrovni – geografické pásy, geografická 
(šířková) pásma, výškové stupně, systém 
přírodní sféry na regionální úrovni – 
přírodní oblasti. 

 

 

 EMV – základní podmínky života 

MdV – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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Zeměpis 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (1) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy žáka Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo průřezová témata, přesahy 

REGIONY SVĚTA  
 
Z-9-3-01  
rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 
Z-9-3-02  
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny  
Z-9-3-03  
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti 
a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států  
Z-9-3-04  
zvažuje, jaké změny ve vybraných 
regionech světa nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou zásadních změn 
v nich 

Dokáže lokalizovat a rozlišit mezi 
jednotlivými regiony světa, světadíly 
a oceány; dokáže porovnat a 
zhodnotit polohu, a vybrané aspekty 
jednotlivých světadílů a regionů 
světa a uvést jejich specifika, chápe 
procesy, které v těchto regionech 
probíhají a chápe jejich příčiny  

 

světadíly, oceány, makroregiony 
světa určující a porovnávací kritéria; 
jejich přiměřená charakteristika z 
hlediska přírodních a 
socioekonomických poměrů s důrazem 
na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, 
podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, 
kulturní oblasti)  
 
modelové regiony světa – vybrané 
modelové přírodní, společenské, 
politické, hospodářské a 
environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení 

 

EGS – orientace na politické mapě 
světa a Afriky, na obecně 
zeměpisné mapě Afriky a 
v atlasových tematických mapách 

- humanitární pomoc a mezinárodní 
rozvojová spolupráce 

 

OSV – rozvoj schopností, 
poznávání, kreativita 

 

MV – kulturní tradice, etnický původ 

 

VDO – respektování kulturních, 
etnických a jiných odlišností 

 

EV – ochrana ŽP  

 

EV – ekosystémy  

 

MdV – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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Zeměpis 8. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2 (1) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy 
žáka 

Konkretizované výstupy 
žáka 

Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

REGIONY SVĚTA 
  
Z-9-3-01  
rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 
 
Z-9-3-02  
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, 
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny 
  
Z-9-3-03  
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti 
a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států  
 
Z-9-3-04  
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn v nich 
 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 
Z-9-6-01  
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy  
 
Z-9-6-02  

 

 

 

 

 

Dokáže lokalizovat a rozlišit mezi 
jednotlivými regiony světa, 
světadíly a oceány; dokáže 
porovnat a zhodnotit polohu, a 
vybrané aspekty jednotlivých 
světadílů a regionů světa a uvést 
jejich specifika, chápe procesy, 
které v těchto regionech probíhají 
a chápe jejich příčiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokáže vymezit oblast místního 
regionu, dokáže přiměřeně 
zhodnotit poměry místního 
regionu ve vztahu k jiným 
regionům a chápe jeho vazby na 

 
 
 
 
 
 
 
 
světadíly, oceány, makroregiony 
světa určující a porovnávací kritéria; 
jejich přiměřená charakteristika z 
hlediska přírodních a 
socioekonomických poměrů s důrazem 
na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, 
podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, 
kulturní oblasti)  
 

modelové regiony světa – vybrané 
modelové přírodní, společenské, 
politické, hospodářské a environmentální 
problémy, možnosti jejich řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – orientace na politické mapě 
světa a Afriky, na obecně zeměpisné 
mapě Afriky a v atlasových 
tematických mapách 

- humanitární pomoc a mezinárodní 
rozvojová spolupráce 

 

OSV – rozvoj schopností, poznávání, 
kreativita 

 

MV – kulturní tradice, etnický původ 

 

VDO – respektování kulturních, 
etnických a jiných odlišností 

 

EV – ochrana ŽP  

 

EV – ekosystémy  

 

MdV – kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 
 

 
 
EGS-objevujeme Evropu a svět, jsme 
Evropané 
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hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům  
 
Z-9-6-03  
hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 
lidský a hospodářský potenciál České 
republiky v evropském a světovém kontextu  
 
Z-9-6-04  
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit  
 
Z-9-6-05  
uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států 

ostatní regiony 

 

Zhodnotí přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu. 

 

Dokáže zhodnotit a přiměřeně 
porovnat polohu, přírodní zdroje, 
přírodní a hospodářské poměry 
České republiky. 

 

Dokáže v mapě lokalizovat 
jednotlivé regiony České 
republiky a hlavní jádrové oblasti. 

 

Dokáže uvést příklady zapojení 
České republiky do 
mezinárodních institucí a příklady 
integrace České republiky v rámci 
mezinárodního společenství.  

 

 

místní region – zeměpisná poloha, 
kritéria pro vymezení místního regionu, 
vztahy k okolním regionům, základní 
přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na specifika 
regionu důležitá pro jeho další rozvoj 
(potenciál × bariéry)   

 

Česká republika – zeměpisná poloha, 
rozloha, členitost, přírodní poměry a 
zdroje; obyvatelstvo: základní 
geografické, demografické a 
hospodářské charakteristiky, sídelní 
poměry; rozmístění hospodářských 
aktivit, sektorová a odvětvová struktura 
hospodářství; transformační 
společenské, politické a hospodářské 
procesy a jejich územní projevy a 
dopady; hospodářské a politické 
postavení České republiky v Evropě a ve 
světě, zapojení do mezinárodní dělby 
práce a obchodu   

 

regiony České republiky – územní 
jednotky státní správy a samosprávy, 
krajské členění, kraj místního regionu, 
přeshraniční spolupráce se sousedními 
státy v euroregionech 

 
OSV-člověk ve společnosti, pojmy 
vlast, vlastenectví, státní symboly 
 
EV-ekosystémy 
- lidské aktivity a problémy ŽP 

 

Přírodopis-základy ekologie, ochrana 
přírody a ŽP 

 

EGS-evropské a globální vlivy na 
rozvoj společenského prostředí v ČR 

 

OSV-sociální rozvoj osobnosti 

 

MV-etnický původ 

 

Matematika-základy statistiky 

 

Dějepis-raný novověk 

 

OSV-osobnostní rozvoj 

 

EGS-orientace v hospodářských 
tematických mapách ČR, význam 
dopravní polohy ČR v Evropě, 
postavení ČR ve světové síti aktivit 
cestovního ruchu a služeb 
obyvatelstvu 

 

EV-vztah člověka k prostředí, vliv 
dopravy na ŽP, ochrana přírody a 
kulturních památek 

 

 

 

Fyzika-vnitřní energie, teplo 
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Chemie-voda, vzduch 
 
Matematika-základy statistiky 
 
OSV-člověk ve společnosti 
Přírodopis-praktické poznávání 
přírody 
 
VDO-občanská společnost a stát, 
mezinárodní spolupráce 

 

Občanská výchova-právní minimum 

 

 
 

Zeměpis 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 
Hlavní okruhy, očekávané výstupy 

žáka 
Konkretizované výstupy 

žáka 
Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy 

 
SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ 
PROSTŘEDÍ  
 
Z-9-4-01 
posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa  
 
Z-9-4-02 
posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel  
 
Z-9-4-03 
zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách 

 
 
Na přiměřené úrovni dokáže 
posoudit jednotlivé aspekty 
světové populace a dokáže je 
ukázat na konkrétních 
příkladech.  
 
Dokáže zhodnotit vazby 
přírodních podmínek a osídlení, 
osídlení a rozpozná vybrané 
aspekty lidských sídel. 
 
Chápe vzájemné vazby 
jednotlivých odvětví světového 
hospodářství, dokáže vysvětlit 
jejich lokalizaci a dokáže určit 
světová naleziště významných 
energetických zdrojů.  

 
 
obyvatelstvo světa – základní 
kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní 
charakteristiky 
   
globalizační společenské, politické a 
hospodářské procesy aktuální 
společenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry současného světa, 
sídelní systémy, urbanizace, 
suburbanizace   
světové hospodářství – sektorová a 
odvětvová struktura, územní dělba práce, 
ukazatele hospodářského rozvoje a 

 

 

OSV-sociální rozvoj 

 

EV-lidské aktivity a problémy ŽP 

MV-kulturní diference a etnický 
původ 

 

EGS-objevujeme Evropu a svět 

 

VDO-principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

 

Občanská výchova-člověk ve 
společnosti 
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hlavní světové surovinové a energetické 
zdroje  
 
Z-9-4-04 
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit  
 
Z-9-4-05 
porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných 
znaků  
 
Z-9-4-06 
lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 
 

 
Dokáže porovnat státy světa na 
základě vybraných aspektů a 
určit a porovnat nejvýznamnější 
světová integrační uskupení.  
 
Zná aktuální geopolitickou 
situaci ve světě a dokáže určit 
aktuální světové politické 
problémy a konfliktní oblasti 
světa. 

životní úrovně  
 
regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary – porovnávací 
kritéria: národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní oblasti, kraje, 
města, aglomerace; hlavní a periferní 
hospodářské oblasti světa; politická, 
bezpečnostní a hospodářská seskupení 
(integrace) států; geopolitické procesy, 
hlavní světová konfliktní ohniska 
 

 

Dějepis-počátky lidské společnosti, 
křesťanství a středověká Evropa 

 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 
Z-9-5-01 
porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a 
funkce krajin 
 
Z-9-5-02 
uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
(biomů) 
 
 
Z-9-5-03 
uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí 
 

 
 
 
Dokáže porovnat jednotlivé 
typy krajin a umí uvést jejich 
specifické znaky a funkce. 
 
Zná zákonitosti rozmístění 
jednotlivých světových biomů. 
 
Dokáže uvést důsledky 
konkrétních přírodních katastrof 
a ekologických hrozeb a doložit 
je na konkrétních příkladech. 

 
krajina – přírodní a společenské 
prostředí, typy krajin 
 
vztah přírody a společnosti – trvale 
udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody  
a životního prostředí, chráněná území 
přírody, globální ekologické a 
environmentální problémy lidstva 
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4. 7. Umění a kultura 

4. 7. 1. Hudební výchova 

Hudební výchova (1. a 2. stupeň) 
 

 vyučovací předmět má časovou dotaci 1h ve všech ročnících základního vzdělávání. 
 výuka probíhá na 1. stupni v kmenových třídách, na 2. stupni v odborné učebně, určené a vybavené k těmto účelům. 

 
Předmět vede žáka k porozumění hudebnímu umění, využívání hudby jako prostředku komunikace. Vede k rozvoji hudebních schopností - sluchových, 
rytmických, pěveckých, intonačních, hudebně pohybových a tvořivých, instrumentálních. 
Na druhém stupni pak umožňuje nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění, otevírá prostor pro získání dovedností originálnějšího sebevyjádření a hlubšímu 
porozumění uměleckému dílu. 
 
Tvořivé činnosti rozvíjí schopnosti neverbálního vyjadřování prostřednictvím hudebního materiálu, gest a mimiky. 
 
Klíčové kompetence k: 
 
Učení 

 vybírá vhodný způsob učení 
 vyhledává informace 
 operuje s užívanými termíny, znaky, symboly 
 vytváří si komplexnější pohled na kulturní jevy 

 
Řešení problémů 

 užívá vlastních získaných zkušeností 
 vyhledá informace k řešení problému 

 
Sociální 

 účinně spolupracuje ve skupině 
 podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině 

 
Pracovní 

 používá bezpečně nástroje a vybavení 
 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot 

 
Občanské 

 chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
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 má smysl pro kulturu a tvořivost 
 
 
 

I. stupeň 
 

Hudební výchova 1. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 
 

Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

Vokální činnosti 

 
HV-3-1-01  
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dýchání, výslovnost, hlasový výcvik 
Zpěv písní – sólový, skupinový 
Zvuk, tón 
Nota 

 
 dbá na správné dýchání 

a držení těla 
 provádí hlasová a 

dechová cvičení 
 zřetelně vyslovuje 
 zpívá jednoduché lidové 

a umělé písně 
 rozlišuje zvuky a tóny, 

hlas mluvený  a zpěvní 
 seznamuje se 

s jednotlivými kvalitami 
tónů 

 ví, že nota je grafický 
znak pro tón 

 

 
ČJ – slabiky, četba textu písně, 
porozumění textu, vyjadřování pocitů 
z poslechu 
 
VV – výtvarné ztvárnění písně, 
skladby 
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HV-3-1-02  
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem 
 

 
Rytmus  
Jednoduchý rytmický doprovod   
 
 
 
 
 
Hudební nástroje 
Hudebně pohybové hry 
 
 

 
 vytleskává rytmus podle 

vzoru 
 
 
 
 
Instrumentální činnosti 
 

 učí se používat dětské 
hudební nástroje 
k rytmickým cvičením a 
hudebnímu doprovodu 

 pozná a umí 
pojmenovat klavír, 
kytaru, flétnu, triangl, 
ozvučná dřívka, 
bubínek 

 rytmizuje jednoduché 
texty 

 
Pohybové činnosti 
 

 provádí hudebně 
pohybovou činnost 
(držení těla, chůze, 
jednoduché taneční hry, 
pochod) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV - cvičení s hudbou 
 
 
 
 

 
HV-3-1-05  
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 
 
 
 
 

 
 
Poslechové činnosti 

 hudební nástroje 
 lidové a umělé písně 
 ukázky klasické i současné 

hudby 

 
Poslechové činnosti 
 

 pozná a naučí se 
vybrané vánoční koledy 

 pozná vybrané hudební 
nástroje podle zvuku 

 pozná hymnu ČR 
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Hudební výchova 2. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 
 

Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

Vokální činnosti 

 
HV-3-1-04  
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notový zápis melodie 
Rytmus, tempo, dynamika 
Nota čtvrťová, osminová, půlová 
Hudebně pohybové hry 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybový doprovod znějící hudby, taktování 
Pohybové vyjádření hudby, pohybová improvizace 
 
 
 
 
 

 
 rozlišuje tempo pomalé 

a rychlé, melodii 
stoupavou a klesavou, 
dynamiku 

 vytleskává rytmus podle 
říkadel a písní 

 zná pojmy notová 
osnova, noty, houslový 
klíč 

 rozlišuje některé noty 
 
Pohybové  činnosti 
 

 reaguje pohybem na 
znějící hudbu, při tanci 
tleskat a do pochodu 
bubnovat 

 zvládá jednoduché 
hudebně-pohybové hry 

 
 
 
 
 

  

 
HV-3-1-02  
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 
forem 
 

 
Písně ve 2/4 a 3/4 taktu, kánon 
Pozná volný nástup 1.a 5.stupně 
Rozlišuje hlasový rozsah c1-d2 
Zpěv vybraných písní 
Správné dýchání 

 umí zazpívat lidové a 
umělé písně, vybrané 
vánoční koledy 

 melodizuje texty 
 
 

 
MV4 -  Vnímání autora mediálních 
sdělení  
 

 uplatnění výrazových 
prostředků v hudbě a tanci 

 
ČJ – četba a zápis textu písně, 
porozumění textu, vyjadřování pocitů 
z poslechu 
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MKV2 - Lidské vztahy  
 
TV - rytmická a kondiční gymnastika, 
cvičení s hudbou 
 

Instrumentální činnosti 

 
HV-3-1-03  
využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 
 

 
Hra na jednoduché hudební nástroje, reprodukce 
jednoduchých skladbiček, motivů a témat pomocí 
nástrojů s Orfova instrumentáře.Rytmizace, hudební 
hry /otázka-odpověď 

 
 doplňuje zpěv hrou na 

jednoduché hud. 
nástroje 

 pozná a rozlišuje 
některé hudební 
nástroje podle zvuku 

 užívá dětské hudební 
nástroj 
 

 
ČJ – četba a zápis textu písně, 
porozumění textu, vyjadřování pocitů 
z poslechu 
 
 
 

Poslechové činnosti 

 
HV-3-1-05  
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby 
 

 
Poslechové činnosti 
lidové a umělé písně, ukázky klasické i současné 
hudby 
Kvalita tónu- délka a síla 
Hudební výrazové prostředky-melodie, rytmus 
Hudební styly – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka…. 

 
 rozlišuje umělou a 

lidovou píseň 
 seznámí se s vybranými 

skladbami klasiků 
 rozpozná tempové a 

dynamické změny 
v proudu znějící hudby  

 odliší hudbu vokální, 
instrumentální a 
vokálně-instrumentální 

 

  

 
 

Hudební výchova 3. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 
  

Tématický celek, učivo 
 

Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 
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Vokální činnosti 

 
HV-3-1-05  
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu 
znějící hudby 

 
Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 
hlasová hygiena,dynamicky odlišný zpěv, 
rozšiřování hlasového rozsahu), lidový dvojhlas 
 
 
 
 
 
 
 
Hudební rytmus (písně ve 2/4 a ¾ taktu) 
Volný nástup 1.,3.,5.stupně, rozšiřování hlasového 
rozsahu, intonace v rozsahu h – e2 
 
Správné frázování, noty c1 – a1, využití durového 
kvintakordu, 4/4 takt 
 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby ve 2/4 
a ¾ taktu 
 
 
 
Pohybové vyjádření hudby, pohybová improvizace 
 

 
 pozná notu čtvrťovou, 

osminovou, půlovou, 
pomlku čtvrťovou a 
osminovou,   zazpívá 
jednoduchý kánon, 
správně se nadechuje,  
zazpívá vybrané písně 

 vytleská a taktuje 
dvoučtvrteční a 
tříčtvrteční takt, přečte 
je z notového zápisu 

 zvládá volný nástup 
1.,3.,5., stupně pomocí 
opěrných písní 

 zazpívá vybrané písně a 
dbá na správné dýchání 

 
Hudebně pohybové činnosti 
 

 pozná rytmus valčíku a 
polky, předvede chůzi 
dvou a třídobou 

 
Pohybové vyjádření hudby, 
pohybová improvizace 
 

 
Prv – hymna ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV - hudebně pohybové hry 

  
 

Poslechové činnosti 

  
Kvalita tónů, vztahy mezi nimi (akord) 
Hudební výrazové prostředky, hudební prvky(pohyb 
melodie, rytmus 
 
 
 

 
 rozliší hudbu vážnou, 

zábavnou, poslechem 
rozezná hudební 
nástroje, skladby 
pochodové, taneční, 
ukolébavky, fanfáry, 
menuet 
 

 
Výchovný koncert 
 
 

 
HV-3-1-06  

 
Hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, hudební 

 
 seznámí se s některými 

  
VV – malba na hudební téma 
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rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální 
 

nástroj 
 

díly B. Smetany a A. 
Dvořáka, s údaji z jejich 
života, poslouchá 
hudbu vážnou, 
slavnostní 

 porovná hudbu 
současnou a klasickou, 
pozná tempové, 
dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

 vyjádří emocionální 
zážitek z hudby 

 

 

Instrumentální činnosti 

  
Hra na hudební nástroje (Orffův instrumentář, 
zobcová flétna 
 

 
 doprovází skladby na 

rytmické nástroje, 
předvede vlastní 
sólovou hru 

  

  

 
HV-3-1-02  
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 
forem 
 

 
Rytmizace hudební hry (otázka – odpověď) 
 
 

 
 rozlišuje nástroje 

dechové,smyčcové, 
žesťové a umí uvést 
příklad, dokáže 
jednoduše hudebně 
improvizovat v rozsahu 
sexty 

 zazpívá vybrané písně a 
dbá na správné dýchání 

 hraje na rytmické 
nástroje v různých 
taktech,doplňuje a 
obměňuje čtyřtaktové 
fráze 
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Hudební výchova 4. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 

Výstupy RVP Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

Vokální činnosti 

 
HV-5-1-01 
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
v durových i mollových tóninách a při zpěvu 
využívá získané pěvecké dovednosti 
 
 

 
Pěvecký a mluvní projev 
Hudební rytmus – písně ve ¾ a 4/4 taktu 
Dvojhlas a vícehlas – prodleva, dvojhlasé písně 
 
Intonace a vokální improvizace- durové a mollové 
tóniny, hudební hry 

 
 dbá na správné 

dýchání, výslovnost, 
dynamiku 

 učí se další písně 
 
 

 zpívá na základě 
dispozic v jednohlase 
nebo dvojhlase 

 
 

 
MKV1 - Kulturní diference 
- poznávání vlastního kulturního 
zakotvení, respektování zvláštností 
různých etnik 
 
ČJ – četba a zápis textu písně, 
porozumění textu, vyjadřování pocitů 
z poslechu 

HV-5-1-02 
Realizuje podle svých individuálních schopností 
a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 
píseň zapsanou pomocí not. 
 
HV-5-1-06 
Rozpozná v proudu znějící hudby některé 
z užitých hudebních výrazových prostředků, 
upozorní na metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické změny. 
 

Záznam vokální hudby /např. linky/, nota jako 
grafický znak pro tón 
Čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace 
v notovém záznamu 
Volný nástup 1-3-5-8. stupně 
 

 zná pojmy repetice, 
houslový klíč 

 umí napsat houslový 
klíč 

 rozlišuje délku not a 
umí je zapsat 

 pozná dynamická 
znaménka – p, mf, f a 
umí je v písni použít 

 zná stupnici C-dur – 
názvy not 

  

Instrumentální činnosti 

 
HV-5-1-03 
Využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 
písní. 
 

 
Hra na hudební nástroje, reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova 
instrumentáře 
Rytmizace hudební hry 

 
 rozlišuje nástroje 

dechové, smyčcové, 
klávesové, drnkací a 
bicí 

 doprovodí písně na 
rytmických nástrojích 

 rytmizuje říkadla 
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 užívá hudební nástroje 
k doprovodné hře 
 

Pohybové činnosti 

 
HV-5-1-07 
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace. 

 
Taktování, pohybový doprovod znějící hudby 3/4 a 
4/4 takt,  
Pohybové vyjádření hudby – pantomima, pohybová 
improvizace 
 
Orientace prostoru – pamětné uchování tanečních 
pohybů 
 

 
 umí pohybově vyjádřit 

hudbu, valčíkový krok 
 

 
TV – pohybové ztvárnění písně, 
hudby 
 

Poslechové činnosti 

 
HV-5-1-04 
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby. 
 
HV-5-1-01 
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
v durových i mollových tóninách a při zpěvu 
využívá získané pěvecké dovednosti. 
 
HV-5-1-02 
Realizuje podle svých individuálních schopností 
a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 
píseň zapsanou pomocí not. 
 

 
Kvalita tónu 
Vztahy mezi tóny 
Hudební výrazové prostředky 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně-
instrumentální,  
Hudební styly a žánry 
Interpretace hudby – slovní vyjádření 
Lidský hlas, hudební nástroj 
 

 
 pamatuje si základní 

údaje o Bedřichu 
Smetanovi, zná jména 
oper 

 zná názvy symfonických 
básní z cyklu Má vlast 

 -seznámí se s životem a 
dílem Antonína Dvořáka 
a Leoše Janáčka 

 poslouchá vybrané 
skladby 

 Pozná písně ve 2/4 a ¾ 
taktu 

 pozná opakující se 
témata v poslouchané 
skladbě 

 zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v 
jednohlase nebo 
dvojhlase 

 seznámí se základními 
pomlkami 

 pozná čtyřčtvrťový takt 
 

 
VV – výtvarné ztvárnění písně, 
skladby 
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Hudební výchova 5. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 

Výstupy RVP Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

Vokální činnosti 

 
HV-5-1-02 
Realizuje podle svých individuálních schopností 
a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či 
píseň zapsanou pomocí not. 
 

 
Pěvecký a mluvní projev – pěvecké 
dovednosti, hlasová hygiena 
Hudební rytmus – písně ve 2/4, ¾ a 4/4 
taktu 
Intonace a vokální improvizace 
Orientace v notovém záznamu 
Volný nástup 1.- 3. - 5. - 8. a spodního 
5. stupně 
 

 
 pozná smyčcové nástroje – housle, 

violoncello, kontrabas 
 dechové nástroje – trubka, pozoun, 

lesní roh 
 seznámí se s hudebními nástroji 

v symfonickém orchestru 
 zná pojmy stupnice C-dur, repetice, 

zesílení a zeslabení 
 pozná basový klíč, 
 čte noty v rozsahu c1-g2 v houslovém 

klíči 
 umí provést rozbor zapsané písně – 

druh písně, notový zápis, takt a 
melodie 

 umí taktovat ¾ takt 
 zná původ státní hymny 

 

 
MV1 - Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
 
ČJ – četba a zápis textu písně, 
porozumění textu, vyjadřování 
pocitů z poslechu 
 

Instrumentální činnosti 

 
HV-5-1-01 
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase 
v durových i mollových tóninách a při zpěvu 
využívá získané pěvecké dovednosti. 
 
HV-5-1-03 
Využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 
k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 
písní. 
 
HV-5-1-05 

 
Hra na hudební nástroje 
Rytmizace, melodizace a stylizace, 
hudební improvizace 
Grafický záznam melodie 
Záznam instrumentální melodie 

 
 umí jednoduché dvojhlasé písně 
 dbá na správné dýchání 
 doprovodí písně na rytmické a 

melodické hudební nástroje 
 

 
OSV1:- Rozvoj schopností 
poznávání 
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Vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a 
provádí elementární hudební improvizace. 
 

Pohybové činnosti 

 
HV-5-1-07 
Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace. 

 
Taktování 
Pohybový doprovod znějící hudby - ¾ a 
4/4 takt, taneční hry se zpěvem, 
jednoduché lidové tance 
Pohybové vyjádření hudby a reakce na 
změny v proudu znějící hudby – 
pantomima, pohybová improvizace 
s využitím tanečních kroků 
Orientace v prostoru 
 

 
 umí pohybově vyjádřit nálady 
 seznámí se s relaxací 

 
TV – pohybové ztvárnění písně, 
hudby 
 

Poslechové činnosti 

 
HV-5-1-04 
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby. 
 
HV-5-1-06 
Rozpozná v proudu znějící hudby některé 
z užitých hudebních výrazových prostředků, 
upozorní na metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické změny. 
 

 
Kvalita tónů, vztahy mezi tóny 
Hudební výrazové prostředky a hudební 
prvky s výrazným sémantickým nábojem 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně-
instrumentální 
Hudební styly a žánry 
Hudební formy 
Interpretace hudby 

 
 poslouchá vybrané skladby 
 poslechem pozná vybrané smyčcové 

a dechové nástroje 
 pozná varhanní hudbu 
 pozná vánoční hudbu a vánoční 

koledy 
 pozná trampské písně 

 

 
 

II. stupeň 
 

Hudební výchova 6. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1(0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 
Přesahy, vazby 

 (mezipředmětové 
vztahy, průřezové 
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témata) 

 
HV-9-1-01 
využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách  
 

 
Zpívá vybrané lidové a umělé písně zpaměti. 
 

 
Lidová píseň  
Umělá píseň 
 

 

 
HV-9-1-02 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev druhého 
  

 
Podle svých možností zpívá ve dvojhlase 
(tercie, sexty). 
Podle svých možností zpívá rytmicky přesně. 
Dokáže měnit intenzitu hlasového projevu. 
Vytváří si správné hlasové návyky, rozšiřuje si 
hlasový rozsah, podle svých možností zpívá 
intonačně čistě. 

 
Lidový dvojhlas 
Hlasová hygiena 

 

 
HV-9-1-03 
reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace  
 

 
Při zpěvu sleduje pohyb melodie v notovém 
zápisu. 
Zapojuje ke znějící hudbě mluvené slovo. 
Podle svých možností doprovází lidovou píseň 
na Orffovy nástroje. 
Seznamuje se s hrou na nástroj podle 
notového zápisu v partituře. 
Při doprovodu písní (zvonkohra, 
boomwhackers) používá základní harmonické 
funkce. 
 

 
Hudební výrazové prostředky (melodie, 
rytmus, harmonie, dynamika, barva) 
Melodram 
Hudební nástroje v lidové hudbě 
Partitura 
Akord 

 

 
HV-9-1-05 
rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 
  

 
Reaguje na hudbu pohybem. 
Vyjadřuje pohybem emoci. 
 

 
Balet, výrazový balet 

 
Tv – Gymnastika 

 
HV-9-1-06 
orientuje se v proudu znějící hudby, 
vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

 
Hledá podobnost mezi základním tématem a 
jeho variacemi. 
Seznamuje se s formálním schématem písně. 

 
Variace 
Píseň, písňová forma 
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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 individuálních 
schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladbami 
  

 
Seznamuje se s hudbou hranou na jevišti. 
Podle svých možností pozná vybrané ukázky 
českých oper. 
 

 
Opera, opereta, muzikál, hudební revue 
Česká opera 
 

 

 
 

Hudební výchova 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1(0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 

Přesahy, vazby 
 (mezipředmětové 
vztahy, průřezové 

témata) 
 
HV-9-1-01 
využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách  
 

 
Zpívá zpaměti vybrané lidové a umělé písně. 
Taktuje v 2/4, ¾, 4/4, taktu. 

 
Lidová píseň různých národů 
Základy taktování 

 

 
HV-9-1-02 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev druhého  
 

 
Upevňuje si správné hlasové návyky, rozšiřuje 
si hlasový rozsah, podle svých možností zpívá 
intonačně čistě. 
Podle svých možností se udrží ve vícehlasém 
kánonu. 

 
Polyfonie (kánon, fuga) 
Hlasová hygiena 

 

 
HV-9-1-03 
reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché 

 
Zpívá vlastní melodii podle notového zápisu. 
Podle svých možností improvizuje použitím 
vokálů. 
Hraje na rytmické nástroje vlastní skladby. 
Improvizuje při doprovodu písní. 

 
Skladatelské techniky, elementární 
komponování, improvizace 
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doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace  
 

 

 
HV-9-1-04 
realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů  
 

 
Podle svých možností vytváří vlastní aranžmá 
ke známým písním. 

 
Interpretace skladeb 

 

 
HV-9-1-05 
rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu  
 

 
Předvádí pantomimou zadané úkoly. 
Seznamuje se z lidovými tanci 
Tančí podle charakteru skladby. 
Seznamuje se se základními společenskými 
tanci. 
 

 
Pantomima 
Lidový tanec 
Balet 
Výrazový tanec 
Společenské tance 
 

 
VMEGS 3 - Jsme Evropané 

 
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  
 

 
Seznamuje se s hudebními formami. 
Rozliší skladbu vokální a instrumentální. 
 

 
Koncert 
Sonáta, sonátová forma 
Symfonie, symfonická báseň 
Kantáta, oratorium 
 

 

 
HV-9-1-07 
zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladbami  
 

 
Podle svých možností pozná vybrané skladby. 
Dokáže vyprávět děj vybraného muzikálu. 

 
Muzikál 

 
OSV 8 - Komunikace 

 
 

Hudební výchova 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1(0) 

 
Očekávané výstupy žáka  

 
Školní výstupy žáka 

 
Učivo 

Přesahy, vazby 
 (mezipředmětové 
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z RVP ZV vztahy, průřezové 
témata) 

 
HV-9-1-01 
využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách  
 

 
Zpívá vybrané písně zpaměti. 
Podle svých možností zazpívá stupnici v dur i 
moll (aiolské, harmonické, melodické). 

 
Jazz, moderní populární hudba 
Stupnice, tónina 
 

 

 
HV-9-1-02 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev druhého  
 

 
Upevňuje si správné hlasové návyky, rozšiřuje 
si hlasový rozsah, podle svých možností zpívá 
intonačně čistě. 

 
Hlasová hygiena 

 

 
HV-9-1-03 
reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace  
 

 
Pomocí rytmických nástrojů napodobuje rituály 
pravěkých lidí. 
Seznamuje se s moderními hudebními nástroji 
a podle svých možností na ně doprovází 
písně. 
Chápe funkci akordových značek a podle 
schopností je používá při doprovodu písní. 

 
Původ hudby (pravěk, starověk) 
Moderní hudební nástroje 
Akordové značky 
 

 

 
HV-9-1-05 
rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu  
 

 
Vymýšlí jednoduché taneční choreografie, 
odpovídající jednotlivým obdobím a podle 
svých možností je realizuje. 
Seznamuje se s tancem rock and roll a dalšími 
moderními tanci. 
 

 
Pravěké, starověké a středověké tance  
Rock and roll a moderní tance 

 
MV 1 – Kulturní diference 

 
HV-9-1-07 
zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladbami  
 

 
Seznamuje se s artificiální hudbou jednotlivých 
období. 
Orientuje se v základních směrech artificiální 
hudby 20. století. 
Má základní přehled o vývoji nonartificiální 
hudby. 

 
Artificiální hudba 20. století 
Nonartificiální hudba 

 
VMEGS 1 - Evropa a svět 
nás zajímá 
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HV-9-1-08 
vyhledává souvislosti mezi hudbou a 
jinými druhy umění 
 

 
Dokáže zařadit skladatele do správného 
období, charakterizovat jeho dílo. 

 
Renesance, baroko, klasicismus, 
romantismus 

 

 
 

Hudební výchova 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1(0) 

Očekávané výstupy žáka  
z RVP ZV 

Školní výstupy žáka Učivo 

Přesahy, vazby 
 (mezipředmětové 
vztahy, průřezové 

témata) 
 
HV-9-1-01 
využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách  
 

 
Zpívá vybrané písně zpaměti. 
Umí používat mikrofon. 
Seznamuje se s ozvučovaní technikou. 

 
Česká populární hudba 
Nahrávací technika 
Technika v hudbě 

 

 
HV-9-1-02 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
běžném životě; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev druhého  
 

 
Upevňuje si správné hlasové návyky, rozšiřuje 
si hlasový rozsah, podle svých možností zpívá 
intonačně čistě. 
 

 
Hlasová hygiena 

 

 
HV-9-1-03 
reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace  
 

 
Podle svých možností hraje z notového zápisu 
na rytmický nástroj. 
Vytváří jednoduché doprovody k písním, 
používá základní harmonické funkce. 

 
Rytmus, metrum, tempo 
Harmonizace 
 

 

 
HV-9-1-05 
rozpozná některé z tanců různých 
stylových období, zvolí vhodný typ 
hudebně pohybových prvků k 

 
Navrhuje pohybové ztvárnění znějící hudby. 
Seznamuje se s moderními tanci a vytváří 
jednoduché choreografie. 

 
Moderní tance 

 
MV 1 – Kulturní diference 
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poslouchané hudbě a na základě 
individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu  
 
 
HV-9-1-07 
zařadí na základě individuálních 
schopností a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a 
stylové příslušnosti s dalšími skladbami  
 

 
Pozná podle poslechu vybrané skladby. 
Podle svých možností zařazuje skladby do 
správného období. 
Má základní přehled o nonartificiální hudbě 
v Čechách. 
Dokáže ocenit kvalitní provedení skladby. 

 
Počátky hudebních dějin v Čechách 
České hudební Baroko 
Český hudební klasicismus 
Český hudební romantismus 
20. století v české vážné hudbě 
Česká nonartificiální hudba 

 
VDO 2 - Občan, občanská 
společnost a stát 
 
EV 4 – Vztah člověka 
k prostředí 

 
 

4. 7. 2. Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
     Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa – poznávání 
okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili 
rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se naučili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého 
duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty.  
      
Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou 
fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet 
kreativní stránky osobnosti žáka. 
 
     Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě 
pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým 
zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 
     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 
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. 
     Vzdělávacím obsahem tématu Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na 
vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 
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Vzdělávacím obsahem tématu Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání 
a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 
      
Vzdělávacím obsahem tématu Ověřováním komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v 
procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 
 
     Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ. Jeho týdenní časová dotace činí v 1., 2. a 3. ročníku 1 hodinu týdně a ve 4. 
a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Ve výuce v 1. vzdělávacím období (1. až 3. ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování, v 2. období (4. až 5. ročník) 
přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci. Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní 
činnosti však volí učitel sám podle svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků. 
Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných případech organizovat ,,střídavě“ jako ,,dvouhodinovky“ 1/14 dnů v 
kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Pracovní výchovou apod.). 
 
Během roku učitel příležitostně zařazuje tématické vycházky, návštěvy výstav, zapojuje se do tvořivých programů pořádaných DDM. Žáci pracují převážně 
individuálně, ale vhodné je i zařazovat práci ve skupinách a kolektivní činnosti. 
 

I. stupeň 
 

Výtvarná výchova 1. – 3. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 
 

Výstupy RVP 
 

Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
VV-3-1-01  
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ 
 
 
VV-3-1-02 
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich kombinace 
 

 
Malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
- barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
barvy a jejich výrazové vlastnosti, kombinace 
barev. 
 
Kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 
vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, 
uspořádání v ploše, uspořádání objektu do celků, 
vnímání velikosti. 
 
 
 
 
 

 
 zvládne techniku malby 

vodovými barvami, 
temperami, suchým 
pastelem, voskovkami, 
dovede používat různé 
druhy štětců dle potřeby 

 rozpoznává a 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty) 

 zvládne prostorovou 
techniku a rozfoukávání 

 
PRV: Živá příroda 
 
 
ČJ: Literární výchova 
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barev, rozliší teplé a 
studené  

 
 zvládne kresbu měkkým 

materiálem, dřívkem 
(špejlí), perem, měkkou 
tužkou, rudkou, uhlem 
barvy 

 
VV-3-1-03  
vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 
 

 
Techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - 
hmatové, pohybové podněty. 

 
 modeluje z plastelíny, 

moduritu, tvaruje papír 

 
PČ- modelování, práce s papírem, 
úklid pracoviště 

 
VV-3-1-05  
na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 
 

 
Další výtvarné techniky, motivace založené na 
fantazii a smyslovém vnímání 

 zvládne koláž, frotáž 
 umí výtvarně zpracovat 

přírodní materiál – 
nalepování, dotváření, tisk, 
otisk apod. 

 
Prv: Podzim  

 
VV-3-1-04  
interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svou dosavadní zkušenost 
 

 
 
Ilustrátoři dětské knihy 
Instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru. 

 
 pozná známé ilustrace 

např. J. Lady, O.Sekory, 
H. Zmatlík 

 vystavuje své práce, podílí 
se zlepšení prostředí školy 
ové apod. 
 

 
ČJ: Čtení (knihy pro děti)  
OSV4 -Psychohygiena 

 
VV-3-1-01  
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ 
 

 
Utváření osobního postoje v komunikaci v rámci 
skupin žáků, rodinných příslušníků apod., 
vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby. 
 
 
 

 
 používají výtvarné techniky 

na základě vlastní životní 
zkušenosti – citového 
prožitku, vnímání okolního 
světa pomocí sluchových 
vjemů, hmatových a 
zrakových vjemů, které 
jsou prvotním krokem 
k vyjádření a realizaci 
jejich výtvarných představ 

 komunikují na základě 
vlastní zkušenosti a do 
komunikace zapojují 
obsah vizuálně obrazných 

 
OSV1 - Rozvoj schopností 
poznávání 
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vyjádření, která 
samostatně vytvořily. 

 
 

Výtvarná výchova 4. – 5. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2 (0) 

Výstupy RVP Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

 
VV-5-1-01 
Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává 
prvky vizuálně obrazného vyjádření. Porovnává 
je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy a jiné). 
 

 
Malba – hra s barvou, emocionální malba, 
míchání barev. 
 
 
 
 
 
Ověřování komunikačních účinků 

 osobní postoj v komunikaci 
 proměny komunikačního obsahu 
 záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních děl 
 

 
 prohloubí si a zdokonalí 

techniky malby z 1. období 
 zvládne malbu stěrkou, 

rozlévání barev a 
kombinaci různých technik 

 umí barevně vyjádřit své 
pocity a nálady 

 pojmenovává a porovnává 
světlostní poměry, 
barevné kontrasty a 
proporční vztahy 

 
 komunikuje o obsahu 

svých děl 
 

 
PŘ – živá příroda 
 
 
 
 
 
 
 
OSV8 - Komunikace 

 
VV-5-1-02 
Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku, v plošném vyjádření 
linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření 
modelování a skulpturální postup, v prostorovém 
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu 
tělu i jako nezávislý model. 
 
VV-5-1-03 
Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 
mají komunikační účinky pro jeho nejbližší 
sociální vztahy. 

 
Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice 
v ploše, kresba různým materiálem – pero a tuš, 
dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle 
skutečnosti, kresba v plenéru. Písmeno jako 
dekorativní prvek. 

 
 prohloubí si a zdokonalí 

techniky kresby z 1. 
období 

 dokáže kresbou vystihnout 
tvar, strukturu materiálu 

 zvládne obtížnější práce s 
linií 

 užívá a kombinuje prvky 
obrazného vyjádření 
v plošném vyjádření linie, 
v prostorovém vyjádření a 
uspořádání prvků 

 
 zaměřuje se vědomě na 

projevení vlastních 
životních zkušeností 
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v návaznosti na 
komunikaci 

 
 
VV-5-1-04 
Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly. Uplatňuje je 
v plošné, objemové i prostorové tvorbě. 
 
 
 
 

 
Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, 
vosková technika 
 
 
 
Techniky plastického vyjadřování – modelování 
z papíru, hlíny, sádry, drátů 
 
Další techniky – koláž, frotáž, základy ikebany. 

 
 rozeznává grafické 

techniky 
 zobrazuje svoji fantazii a 

životní zkušenosti 
 hledá a nalézá vhodné 

prostředky pro svá 
vyjádření na základě 
smyslového vnímání, které 
uplatňuje pro vyjádření 
nových prožitků 

 prohloubí si znalosti z 
1.období 

 získává cit pro prostorové 
ztvárnění zkušeností 
získaných pohybem a 
hmatem 

 umí výtvarně zpracovat 
přírodní materiály – 
nalepování, dotváření 
apod. 
 

 
PČ – zacházení s nástroji, úklid 
pracoviště 
PŘ – lidské aktivity, vztah člověka k 
prostředí 
  

  
Ilustrátoři dětské knihy 

 
 pozná ilustrace známých 

českých ilustrátorů – např. 
J. Lady, O. Sekory, H. 
Zmatlíkové, J. Trnky, J. 
Čapka, Z. Müllera, A. 
Borna, R. Pilaře a další 
 

 
ČJ čtení – ilustrace k textu 

 
VV-5-1-05 
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu 
k realitě. K tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného umění). 
VV-5-1-06 
Porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 

 
Utváření osobního postoje 
 

 
 vytváří si škálu obrazně 

vizuálních elementů 
k vyjádření osobitého 
přístupu k realitě 

 
 
 
 

 porovnává různé 
interpretace a přistupuje 
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zdroji inspirace. 
 
VV-5-1-07 
Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil. 
 

k nim jako ke zdroji 
inspirace 

 
 vyjadřuje pocity z vnímání 

uměleckých děl i z vlastní 
tvůrčí činnosti. 

 
 

II. stupeň 
 

Výtvarná výchova 6. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

2 (0) 

Očekávané výstupy ŠVP Tématický celek, učivo dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
VV-9-1-01 
užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, 
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 

 
Kresebné studie 
Linie, tvar, objem - jejich rozvržení v obrazové 
ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy, 
podobnost, kontrast, rytmus.  
Jednoduché plošné kompozice z 
geometrických tvarů - spirály, elipsy, řazení, 
rytmus, prolínání, množení, přímka, křivka. 

 
 vybírá a samostatně 

vytváří bohatou škálu 
vizuálně obrazných 
elementů zkušeností z 
vlastního vnímání, z 
představ a poznání. 
Uplatňuje osobitý přístup 
k realitě 

 obměňuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých 
výsledků 

 

 
OSV: Kreativita 
 

 
VV-9-1-02 
užívá zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
 

 
Rozvíjení smyslové citlivosti 
Souvislost zrakového vnímání s vjemy 
ostatních smyslů. (hmat - reliéfní autoportrét, 
sluch - výtvarné zpracování hudebních motivů, 
tvary ze zmačkaného papíru) 
Plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra. 
 

 
 užívá vyjádření k 

zachycení zkušeností 
získaných pohybem, 
hmatem a sluchem. 

 
OSV: Rozvoj schopností poznávání 
 

 
VV-9-1-02 
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

 
Malba 
Teorie barev - Goethův barevný kruh - teplé a 

 
 správně užívá techniku 

malby, texturu, míchá a 
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v rovině smyslového účinku,  
 
VV-9-1-05  
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 
v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně 
utvářeného i symbolického obsahu 
 

studené barvy, barvy příbuzné vrství barvy 

 
VV-9-1-04  
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření 
 

 
Plastická a prostorová tvorba 
Společná práce na jednom objektu - 
koordinace, komunikace. 

 
 vytváří společné 

kompozice v prostoru - 
své představy dokáže 
převést do objemových 
rozměrů 
 

OSV: Komunikace 
EV: Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 

 
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 
 

 
Nauka o perspektivě 
(perspektiva paralelní a šikmá), umístění 
postav na plochu, velikost objektů. 

 
 dokáže využít perspektivu 

ve svém vlastním 
výtvarném vyjádření 

VMEGS: Jsme Evropané 
 

 
VV-9-1-03 
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích 
 

 
Třetí prostor budovaný liniemi 
 

 
 seznamuje se s některými 

netradičními výtvarnými 
postupy 

 

 
VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
 

 
Subjektivní vyjádření fantastických představ 
Využití různorodých materiálů a výtvarných 
postupů - kombinované techniky.  
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, 
poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě. 

 
 zobrazuje vlastní 

fantazijní představy a 
odhaluje interpretační 
kontext vlastního 
vyjádření 

 

 

 
VV-V9-1-03  
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích 

 
Přírodní motivy 
(rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, 
náš svět, vesmír, bytosti, události. 
Zvětšování , zmenšování - detail, polodetail, 
celek. 

 
 umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 
doplňkových barvách k 
osobitému výtvarnému 
vyjádření 

  

 
EV: Ekosystémy 
 

 
VV-9-1-01 
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

 
Lidská figura 
Tvarová stylizace.Tvarová a barevná 

 
 osobitě stylizuje vizuální 

skutečnost, zvládá 

 
VMEGS: Jsme Evropané 
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prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů 
 

kompozice.  
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

kompozici, dokáže 
vhodně rozvrhnout hlavní 
motivy na ploše 
 

 
VV-9-1-01 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků 
 

 
Dekorační práce 
Využití tvaru, linie, kombinace barev a 
pravidelného střídání lineárních symbolů. 
Písmo a užitá grafika.  
 

 
 využívá dekorativních 

postupů - rozvíjí si 
estetické cítění 

 
MV: Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
 

 
VV-9-1-08 
ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích 
 

 
Tematické práce 
Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, 
vkusná výzdoba interiéru.  
(vitráž, malba na sklo, vystřihování, vyřezávání) 

 
 výtvarně se vyjadřuje  

k lidovým tradicím, 
zvykům a svátkům 

 

 
VV-9-1-08 
ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 
 

 
Subjektivní výtvarné vyjádření reality 
Vnímání okolních jevů. 

 
 užívá viz. obr. vyjádření  

k zachycení vztahu ke 
konkrétní osobě 

 

 
Preferované techniky: ilustrace příběhu, rytá kresba, papíroryt, modelování z hlíny, míchání temperových barev, muchláž, prostorová tvorba, kresba rudkou, dřívkem, uhlem, 
textilní koláž, autoportrét – kombinovaná technika, monotyp, malba voskovými pastely, tisk z koláže 
 
 
Dějiny umění pravěku, domorodé umění, starověku, antiky.  
 

 

 

Výtvarná výchova 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 
2 (0) 

 
Očekávané výstupy ŠVP 

 
Tématický celek, učivo dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

 
Prvky 
obr. vyjádření - kresebné etudy - objem, tvar, 
linie - šrafování.  
Analýza celistvě vnímaného tvaru na 

 
 vybírá a samostatně 

vytváří bohatou škálu 
vizuálně obrazných 
elementů zkušeností z 

 
OSV: Rozvoj schopností poznávání 
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k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
 

skladebné prvky. 
Experimentální řazení, seskupování, 
zmenšování, zvětšování, množení, vrstvení 
tvarů a linií v ploše i prostoru - horizontála, 
vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, 
dominanta) 

vlastního vnímání, z 
představ a poznání. 
Uplatňuje osobitý přístup 
k realitě 

 uvědomuje si možnost 
kompozičních přístupů a 
postupů 
 

 
VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 
 

 
Rozvíjení smyslové citlivosti 
Přenášení prostoru na plochu.  
Záznam autentických smyslových zážitků, 
emocí, myšlenek. 

 
 užívá viz. obr. vyjádření k 

zachycení zkušeností 
získaných pohybem, 
hmatem a sluchem 

 
OSV: Rozvoj schopností poznávání 
EV: Vztah člověka k prostředí 

 
VV-9-1-04 
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření  
 

 
Barevné vyjádření 
Byzantské, arabské umění. 
Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné 
rozdíly - využití ve volné tvorbě i praktickém 
užití ( např. oděv, vzhled interiéru). 

 
 správně užívá techniku 

malby, texturu, míchá a 
vrství barvy 

 hodnotí a využívá 
výrazové možnosti barev 
a jejich kombinací 
 

 
EV: Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 
VV-9-1-07 
porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření 
 

 
Kategorizace představ, prožitků, 
zkušeností, poznatků 
 

 
 rozliší působení viz. obr. 

vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v 
rovině subjektivního 
účinku a symbolického 
obsahu 

 
MkV: Multikulturalita 
OSV: Kreativita 

 
VV-9-1-03 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie 
 

 
Užitá grafika 
Písmo - styly a druhy písma. 
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení 
čarodějnic. 

 
 využívá dekorativních 

postupů - rozvíjí si 
estetické cítění 

 
MV: Tvorba mediálního sdělení 

 
VV-9-1-07 
vysvětluje své postoje k vizuálně obrazným 
vyjádřením s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 
 

 
Vlastní prožívání 
Interakce s realitou 

 
 vybírá a kombinuje 

výtvarné prostředky k 
vyjádření své osobitosti a 
originality 

 
OSV: Sebepoznání a sebepojetí 
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VV-9-1-03 
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích 
 

 
Událost 
Originální dokončení situace - vyprávění 
výtvarnými prostředky. 

 
 užívá prostředky k 

zachycení jevů a procesů 
v proměnách, vývoji a 
vztazích 
 

 

 
VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 
 

 
Uplatnění subjektivity 
obr. vyjádření. Fantazijní variace na základní 
tvary písmen. 

 
 užívá viz. obr. vyjádření  

k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

 
OSV: Kreativita 

 
VV-9-1-06 
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých 
znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 
 

 
Práce s uměleckým dílem 
Experimenty s reprodukcemi uměleckých děl - 
hledání detailu, základních geometrických 
tvarů, skládání, dotváření kresbou a barvou. 

 
 uvědomuje si na 

konkrétních příkladech 
různorodost zdrojů 
interpretace vizuálního 
obrazového vyjádření 

 
VMEGS: Evropa a svět nás zajímá 

 
VV-9-1-08 
ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích 
 

 
Architektura  

 uspořádání prostoru 

 
 vytváří společné 

kompozice v prostoru - 
instalace 

 

 
OSV: Poznávání lidí 
VMEGS: Jsme Evropané 

 
VV-9-1-07 
vysvětluje své postoje k vizuálně obrazným 
vyjádřením s vědomím osobní, společenské 
a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 
 
  

 
Kategorizace poznatků 
Uplatnění při vlastní tvorbě a interpretaci. 
Barevné kompozice geometrických tvarů, 
tvarová kompozice. 

 k tvorbě užívá některé 
metody soudobého 
výtvarného umění - 
počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

 

 
Preferované techniky: linoryt, modelování z hlíny, kašírování, studijní kresba – přírodniny a věci kolem nás, kresba a stínování tužkou, kresba fixy, grafika – návrh reklamy, 
graffity, papírová koláž, roláž, portrét – portrétní fotografie, netradiční techniky – práce s drátem, sádroryt, dekorace předmětu denního užitku, frotáž, hry s otisky, malba 
suchými pastely 
 
 
Dějiny umění starověku, středověku, románské umění, gotické umění, renesance, manýrismu. 
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Výtvarná výchova 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 
1 (0) 

 

Tématický celek, učivo dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
VV-9-1-01 
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků 

 
Kresebné etudy 
Etuda s linií jako výtvarným 
prostředkem.  
Různé typy zobrazení (podhledy, 
rovnoběžné promítání). 
Praktické ověřování a postupné 
využívání kompozičních principů 
(dominanta, subdominanta, vertikála, 
horizontála, diagonála, zlatý řez, 
kontrast, harmonie) v experimentálních 
činnostech a vlastní tvorbě. 

 
 vybírá a samostatně vytváří 

bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ 
a poznání. Uplatňuje osobitý 
přístup k realitě. 

 užívá viz. obr. vyjádření k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností. 

 

 
OSV -  rozvoj schopností poznávání 

 
VV-9-1-06 
interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z 
osobních zkušeností a prožitků 

 

 
Práce s uměleckým dílem 
Teoretické práce - baroko, klasicismus 
- na příkladech konkrétních výtvarných 
děl vyhledávat a srovnávat různé 
způsoby uměleckého vyjadřování. 
 

 
 interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i 
minulosti;  vychází při tom ze 
svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků.  

 pozorují, porovnávají a zařazují 
do historických souvislostí 
základní stavební prvky 
architektury ( římsa, okno, 
portál, sloup, sgrafita, mozaika) 
- renesance, baroko 
 

 
D, ČJ - renesance, baroko, 
klasicismus, romantismus 
 
EGS – Jsme Evropané 
 
OSV – řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 
VV-9-1-04 
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 
 

 
Tematické práce - Vánoce, 
Velikonoce - jak se slaví v jiných 
zemích. 
Písmo, užitá grafika, reklama a 
propagační prostředky. 

 
 rozvíjí se v estetickém cítění - 

využívá dekorativních postupů 

 
EGS -  Evropa a svět nás zajímá 
Výtvarný projekt - Cestujeme po 
Evropě 
 
OSV – kooperace a kompetice 
 

 
VV-9-1-2 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností 

 
Zdokonalování technik kresby - 
způsoby stínování, kontrast.  

 
 správně uplatňuje techniku 

kresby a zachycuje prostor. 

 
OSV – rozvoj schopností poznávání 
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VV-9-1-04 
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření 

 
Práce s netradičními materiály  

 manipulace s objekty 

 
 zobrazuje vlastní fantazijní 

představy a odhaluje 
interpretační kontext vlastního 
vyjádření 

 kombinuje výtvarné prostředky a 
experimentuje s nimi 
 

 
EV – lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 

 
VV-9-1-01 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků 

 

 
Objemové vyjádření  námětu 
barvami - doplňkové a lomené barvy, 
valéry, barvy podobné a příbuzné.  
Subjektivní barevná škála.  
 

 
 správně užívá techniku malby, 

využívá texturu, míchá a vrství 
barvy 

 
Z - mapa světa, obal Země 
 
MkV – lidské vztahy 
 
EV – vztah člověka k prostředí 
 

 
VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností 
 

 
Lineární perspektiva - sbíhavá, 
úběžníková 
 

 
 užívá perspektivních postupů 

 

 
D - renesance - objev perspektivy 
Výtvarný projekt - renesance a její 
doba 

 
VV-9-1-03 
k tvorbě užívá některé metody uplatňované 
v současném výtvarném umění a digitálních 
médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 
animace 
  

Práce s internetem - vyhledávání 
www stránek - orientace 
Výběr, kombinace a variace ve vlastní 
tvorbě. 

 
 k tvorbě užívá některé metody 

současného výtvarného umění a 
digitálních médií - počítačová 
grafika, fotografie, video, 
animace 

 
MV – fungování a vliv médií ve 
společnosti 

 
VV-9-1-06 
interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z 
osobních zkušeností a prožitků 
 

Správná technika malby - zvládnutí 
větší plochy.  
Krajinářské školy 19. stol. 
Technika akvarelu, pastel. 

 
 umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 
doplňkových barvách k 
osobitému výtvarnému 
vyjádření. 

 
D - historické souvislosti 2. pol. 19. 
stol. a přelomu 19. a 20. stol. 

 
Preferované techniky: kresba tužkou, asambláž, užitá grafika – plakát, stínování – modelace oblého předmětu, land art, malba podle hudby, akvarel 
autoportrét – dokreslená xerokopie, batikování, malba olejovými pastely 
 

Dějiny umění baroka, rokoka, klasicismu, romantismu a impresionismu.  
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Výtvarná výchova 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 
1 (0) 

 

Tématický celek, učivo dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
VV-9-1-01 
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 
prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků 

 
Techniky kresby - tužka, perko, uhel, 
rudka.  
Dynamická kresba 
Uspořádání objektů  do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém průběhu  
(vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty). 
- akční tvar malby a kresby 
 

 
 vybírá a samostatně vytváří 

bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů 
zkušeností z vlastního 
vnímání, z představ a poznání 

 uplatňuje osobitý přístup k 
realitě 

 
 

 

 
EV – vztah člověka k prostředí  
 

 
VV-9-1-03 
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích 
 

 
Komplementární barvy - textura.  
Symbolika barev, mísení barev, 
působení barev, vztahy mezi barvami. 
Kontrast ( barevný, světelný). 
 

 
 umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 
doplňkových barvách k 
osobitému výtvarnému 
vyjádření 

 

 
VV-9-1-01 
uplatňuje prvky vizuálně obrazných vyjádření  pro 
vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků 
 

 
Grafické techniky 
Tisk z výšky, plochy, hloubky. 

 
 orientuje se v základních 

grafických technikách  

 
OSV - komunikace 
 

 
VV-9-1-01 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 
pro získání osobitých výsledků 
 

 
Společná práce - komunikace 
Vyjádření procesuálních a 
kvalitativních proměn. 
- komiks 
 

 
 užívá viz. obr. vyjádření k 

zachycení jevů v proměnách, 
vývoji a ve vztazích 

 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 

 
VV-9-1-05 
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 
v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně 
utvářeného i symbolického obsahu 
 

 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání 
ostatními smysly.  
Uplatnění subjektivity ve viz. 
obr.vyjádření.Převádění pocitů těla na 
obrazové znaky s hledáním 
vzájemných souvislostí.   
 

 
 užívá viz. obr. vyjádření  k 

zachycení zkušeností 
získaných pohybem, hmatem 
a sluchem 

 

 



 259

 
VV-9-1-02 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných 
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 
z představ a fantazie 
 

 
Vytváření obrazových znaků na 
základě fantazie, kombinací představ a 
znalostí - rozvíjení schopnosti 
rozlišovat z jaké vrstvy představivosti 
znaky pocházejí.  

 
 využívá viz. obr. vyjádření 

k zaznamenání  podnětů 
z představ a fantazie 

 

 

 
VV-9-1-04 
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření  
 

 
Prostorová tvorba – modelování 
 

 
 zasazuje předměty do 

neobvyklých souvislostí, 
vytváří nové a neobvyklé  

 

 
VV-9-1-2 
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností 
 

 
Práce v plenéru 
Krajinomalba, frotáž. 
 

 
 využívá znalostí o perspektivě   
 zvládá zachycení pomíjivého 

okamžiku - skicování 

 
MV – práce v realizačním týmu 
EV-vztah člověka k prostředí 

 
VV-9-1-07 
porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; 
vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 
společenské a kulturní podmíněnosti svých 
hodnotových soudů 

 

 
Práce s uměleckým dílem - umění  
20.st. (kubismus, surrealismus, 
impresionismus). 
 
Seznámení s hlavními současnými 
trendy výtvarného umění (instalace,  
videoart, multimedia, akční umění – 
akční tvar malby a kresby, land-art, 
happening). Hledání a pojmenování 
základních obrazotvorných prvků a 
kompozičních přístupů, porovnávání 
rozdílů výtvarných vyjádření 
(abstraktní, popisné, alegorické, 
symbolické, atd.). 
 

 
 učí se orientovat v oblastech 

moderního umění 
 rozlišuje obsah viz. obr. 

vyjádření uměleckých projevů 
současnosti a minulosti 

 porovnává na konkrétních 
příkladech různé interpretace 
viz. obr. vyjádření 

 vysvětluje své postoje k nim a 
poznává, že jeho hodnocení je 
podmíněno  zkušenostmi 
osobními, společenskými i 
kulturními 

 
D - historické souvislosti 20. stol. 
 
EGS – Jsme Evropané 
OSV – hodnoty, postoje, praktická 
etika 
 

Preferované technika: intuitivní kresba, autoportrét – fotografie, kresba podle předlohy mistrů, referát o známém umělci, užitá tvorba – šperky, 
kresba rudkou, kresba pastelem 

Dějiny umění postimpresionismu, fauvismu, expresionismu, kubismu, futurismu, secese, surrealismus, abstraktního umění, pop – artu, akčního umění, konceptuálního umění.  
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4. 8. Člověk a zdraví 

4. 8. 1. Výchova ke zdraví 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět  v 6. a 7. ročníku 1 hodinu týdně.  
Výuka probíhá v běžných učebnách. 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně 
odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Vzhledem 
k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen 
s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. 
 
Vzdělávání je zaměřeno na: 
 sebepoznávání 
 pochopení hodnoty zdraví a důležitost jeho ochrany 
 poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody 
 formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu zdraví vůči sobě i druhým 
 osvojení zásad zdravého životního stylu a vedení k uplatňování těchto zásad v životech žáků 
 získávání orientace v názorech na to, co je zdravé a prospívá zdraví, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 
 utváření odpovědného chování vůči sobě, ostatním, přírodě a životnímu prostředí, k předvídání důsledků vlastního chování v různých situacích  
 ochranu zdraví a života při každodenních situacích i rizikových a mimořádných událostech 
 základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 
 znalosti o negativních účincích škodlivých látek a dovednosti je odmítat  
 předcházení úrazům 
 získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 
 upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 
 osvojení účelného chování při rizikových situacích a mimořádných událostech 
 poznání druhých, utváření pozitivních vztahů mezi lidmi, v rodině a širším společenství založených na úctě, toleranci a empatii, prohloubení partnerských 

vztahů, poznatků o rodině, manželství, škole a společenství vrstevníků 
 pochopení hodnoty mezilidských vztahů 
 aktivní zapojování do činností podporujících zdraví 
 jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každodenním životě 

 
Nejčastěji používané formy a metody práce: 
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 frontální výuka 
 skupinová práce 
 krátkodobé projekty 
 kooperativní metody 
 besedy 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
Žáci jsou vedeni k 

 efektivnímu učení 
 vyhledávání a třídění informací, jejich využití v procesu učení 
 hodnocení informačních zdrojů 
 vytváření komplexnějšího pohledu na přírodní a společenské jevy 
 plánování, organizování a řízení vlastního učení 
 samostatnému pozorování a vyvozování závěrů pro další využití 

Učitel 
 předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů 
 vede žáky k nalézání souvislostí 
 se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 
 zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů  
 zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům, řešením sami žáci 
 sleduje při hodině pokrok všech žáků 
 vede žáky k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Žáci  

 vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace, situace související se zdravím člověka a plánují způsob řešení 
problémů 

 vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 
 zvažují důsledky svých rozhodnutí 
 kriticky myslí 
 jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

Učitel 
 klade otevřené otázky 
 ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 
 podněcuje žáky k argumentaci 
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Kompetence komunikativní 
 
 Žáci  

 komunikují na odpovídající úrovni 
 si osvojí kultivovaný ústní projev 
 účinně se zapojují do diskuze 
 spolupracují s ostatními 

 
Učitel 

 vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu, k vzájemné spolupráci, vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, 
obrazových materiálů, grafů 

 vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
 podporuje zapojení žáka do diskuze 
 vede žáky k argumentaci, sebehodnocení i hodnocení spolužáků, obhájení vlastních výsledků, přijetí kritiky 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Žáci  
 přispívají k utváření hodnotných mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty 
 spolupracují ve skupině 
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

 
Učitel 
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 
Kompetence občanské 
 
Žáci 
 respektují názory ostatních, umí se do nich vcítit 
 si formují volní a charakterové rysy 
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace 
 chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
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Učitel 
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, seznamuje jej s právy a povinnostmi 
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 
 
Kompetence pracovní 
 
Žáci  
 si zdokonalují grafický projev 
 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce, umí si ji zorganizovat 
 mohou využít ICT pro hledání informací 
 využívají znalostí v běžné praxi 
 
Učitel 
 umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi,… 
 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
 vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 
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Výchova ke zdraví 6. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 

RVP – výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo Průřezová témata 

 
VZ-9-1-03  
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 
 
VZ-9-1-03p 
uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 
naplňování ve shodě se zdravím 
 

 
 rozezná a pojmenuje základní lidské potřeby 
 rozumí souvislosti mezi tělesným, duševním a   

sociálním zdravím 
 

 
Celostní pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci 

 složky zdraví a jejich 
interakce 

 základní lidské potřeby a 
jejich  

 hierarchie 
 
 

 
OSV 
sepepoznání a sebepojetí 
seberegulace a 
sebeorganizace 
psychohygiena 
mezilidské vztahy 
komunikace 
hodnoty, postoje, etika 

 
VZ-9-1-07p 
dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností uplatňuje zásady správné výživy a 
zdravého stravování 

 
 je si vědom odpovědnosti za své zdraví 
 vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou 

výživou  
 posoudí na konkrétních příkladech zastoupení  
 jednotlivých potravin a nápojů ve stravovacím 

režimu člověka z hlediska zdravé výživy 
 orientuje se ve specifických potřebách výživy 

v období   dospívání 
 

 
Výživa a zdraví 

 základní složky potravy  
 potravinová pyramida 
 zdravé a nezdravé potraviny 
 výživová hodnota potravin 
 zásady zdravé výživy a 

správného  
 stravování, pitný režim  

a jejich vliv na zdraví 
 

 
VDO 
občanská společnost a 
škola 
občan, občanská 
společnost a stát 
principy demokracie  
 
 

 
VZ-9-1-14 
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností  
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií; uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

 
 rozpozná klamavou reklamu a vyjádří k ní 

vlastní názor 
 

 
Manipulativní reklama a 
informace 

 funkce reklamy 
 vlivy reklamy 
 manipulativní reklama 
 reklamy na potraviny 

 
MUV 
kulturní diference 
lidské vztahy 
etnický původ 
princip sociálního smíru a 
solidarity 
 
EMV 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
vztah člověka k prostředí 
 

 
VZ-9-1-08 
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se 

 
 rozlišuje choroby běžné, infekční, civilizační a 

aktivně se proti nim brání 
 konzultuje své zdravotní problémy s lidmi sobě  

 
Zdraví a nemoc 
 
Ochrana před přenosnými 
chorobami 
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se zdravotním problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

 blízkými nebo odborníky  typy chorob (běžné, 
infekční,civilizační) 

 běžné nemoci a jejich rizika 
 základní cesty přenosu 

nákaz a jejich prevence 
 nákazy respirační, přenosné 

potravou, získané v přírodě, 
přenosné krví, bodnutím 
hmyzem a stykem se zvířaty 

 ochrana před infekcemi 
 

 
VZ-9-1-07 
dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

 
 rozumí pojmu „civilizační nemoc“ 
 chápe souvislost mezi způsobem stravování 

člověka a  
 jeho životním stylem s rozvojem civilizačních  
 onemocnění 
 má základní znalosti o prevenci před nemocemi 

 
 civilizační nemoci a jejich 

rizika, formy  
 prevence 
 ochrana před nemocemi, 

odpovědnost  
 za své zdraví i zdraví jiných 
 význam otužování a pohybu 

pro zdraví 
 

 

 
VZ-9-1-10 
samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

 
 zařazuje do svého denního režimu aktivní 

pohyb, otužování a relaxaci 
 naplánuje si uspořádání dne/týdne v souladu se  

zásadami zdravého životního stylu 
 umí sestavit osobní pohybový  režim 
 v případě zdravotních potíží vyhledá odbornou 

pomoc 
 udržuje si zdravé sebevědomí 

 

 
Tělesná a duševní hygiena, denní 
režim 

 denní režim (vyváženost 
pracovních a  

 odpočinkových aktivit) 
 pohybový režim, význam 

pohybu pro zdraví 
 zásady duševní hygieny, 

otužování 
 

Stres a jeho vztah ke zdraví 
 stres  
 odolávání stresu 
 kompenzační, relaxační a 

regenerační  
 techniky překonávání únavy,  

stresových situací a 
posilování duševní odolnosti 
 

 

 
VZ-9-1-04 
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

 
 zhodnotí vliv životního prostředí na své zdraví i 

zdraví druhých 

 
Vlivy vnějšího a vnitřního 
prostředí na zdraví 
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odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví 

 vyjmenuje rizikové faktory vnějšího prostředí a  
navrhne, jak se lze efektivně chránit před 
škodlivými  

 vlivy vnějšího prostředí 
 
 

 vliv životních podmínek na 
zdraví (pozitivní, negativní) 

 ochrana před škodlivými 
vlivy vnějšího prostředí 
(hluk, UV záření, smog, 
kouř, teplota, kvalita vody) 

 

 
VZ-9-1-04p 
respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a 
v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu 
zdraví 

 
 navrhne způsoby, kterými je možné změnit 

kvalitu  
 vnějšího prostředí 
 propaguje zdravý životní styl 

 
Podpora zdraví a její formy 

 prevence a intervence 
 působení na změnu kvality 

prostředí a  
 chování jedince 
 odpovědnost jedince za 

zdraví 
 podpora zdravého životního 

stylu 
 programy podpory zdraví 

 

 

 
 

  
 aktivně třídí odpad 
 na základě práce s cyklem České televize  

(Kam s nimi – vše o třídění a recyklaci odpadu): 
 
a) zhodnotí důležitost třídění odpadu,  
b) uvede příklady dalšího zpracování tříděného 

papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů,  
c) vyjmenuje předměty, které patří a nepatří do 

kontejnerů na tříděný odpad,  
d) vysvětlí pojem nebezpečný odpad, bioodpad, 

černá skládka, dotřiďovací linka, kompostování, 
recyklace, zpětný odběr 

e) vyhledá v okolí nejbližší sběrné dvory 
f) zjistí, jak dlouho trvá rozklad odpadů z různých 

materiálů 
g) zhodnotí význam třídící linky pro místo, kde žije 

 
 

 
Zdraví a životní prostředí 

 třídění odpadu 
 využitelný odpad 
 nebezpečný odpad 

 



 267

VZ-9-1-01 
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 
 
VZ-9-1-02 
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a  
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na  
kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, 
rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

 
 rozlišuje rozdíly mezi přátelstvím, 

kamarádstvím a láskou 
 aktivně naslouchá druhým, respektuje jejich 

názory 
 vyjmenuje různé druhy lásky 
 vyhodnotí důležité vlastnosti, charakter  
 potencionálního partnera 
 prostřednictvím modelových situací zhodnotí 

různé  
 výchovné přístupy rodičů k dětem 
 vysvětlí rozdíl mezi sňatkem úředním a 

církevním 
 pozitivní komunikací a kooperací přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů 
 navrhne řešení modelových problémových 

situací mezi lidmi 

 
Vztahy ve dvojici  

 kamarádství, přátelství 
 láska a její rozdíly 
 volba partnera, kritéria 
 svatba 
 manželství 
 rodičovství 
 problémy v mezilidských 

vztazích a jejich řešení 

 

    

 
VZ-9-1-01 
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 
 
VZ-9-1-01p 
chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i 
členy rodiny 

 
 vysvětlí, jaké funkce plní rodina v dnešní 

společnosti 
 uvědomí si význam domova pro děti i dospělé 
 vysvětlí role členů rodiny a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
rodinného prostředí z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

 obhájí nezastupitelnou roli otce i matky ve 
výchově dítěte 

 dokáže objasnit pojmy: náhradní rodinná péče,  
adopce, adopce na dálku, pěstounská péče 

 vysvětlí význam dětských domovů, kojeneckých  
ústavů a SOS dětských vesniček 

 

 
Vztahy a pravidla soužití 
v prostředí komunity 

 funkce rodiny 
 postavení rodiny v dnešní 

společnosti 
 rodinné a příbuzenské 

vztahy 
 role matky a otce v péči o 

dítě a jeho výchově 
 náhradní rodinná péče 
 škola, vrstevnická skupina, 

obec, spolek 
 

 

 
VZ-9-1-11 
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

 
 popíše charakteristické znaky jednotlivých 

období lidského života 
 vyjmenuje potřeby novorozence, kojence… 
 pojmenuje tělesné, psychické a společenské 

změny v dospívání, vhodně na ně reaguje 
 projevuje odpovědný vztah k sobě samému,  

k vlastnímu dospívání  
 osvojí si pojmy z oblasti sexuality, 
 zná a respektuje základní pravidla hygieny pro 

každý  

 
Změny v životě člověka 

 vývojové fáze člověka 
 potřeby narozeného dítěte 
 dětství, puberta, dospívání 
 tělesné, duševní a 

společenské změny  
v období dospívání 

 zásady osobní, intimní 
hygieny 

 způsoby vyjadřování lásky 
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 den, při menstruaci 
 prostřednictvím modelových situací zhodnotí 

různé způsoby vyjadřování lásky 
 

 

 
VZ-9-1-13 
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 

 
 uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, 

alkoholem,  
 drogami a argumentuje ve prospěch zdraví, 
 používá způsoby odmítání NL v modelových 

situacích i ve styku s vrstevníky, 
 orientuje se v zákonech omezujících kouření, 
 vysvětlí psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním  návykových látek, 
 kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol 
 vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním NL a 

bezpečností silničního provozu 
 

 
Autodestruktivní závislosti 

 legální a nelegální návykové 
látky  

 závislost na alkoholu, 
kouření 

 negativní vlivy návykových 
látek 

 způsoby odmítnutí a obrany 
 návykové látky  

a bezpečnost v dopravě 
 

 

 
VZ-9-1-13 
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 
 
 

 
 rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a  
 používá účinné formy chování, 
 kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 
 rozpozná, jaké chování můžeme označit za 

formu sexuálního zneužívání dětí 
 vyhledá v případě potřeby služby 

specializované pomoci 
 

 
Skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 
sex. kriminalita 

 šikana a jiné projevy násilí 
 formy sexuálního zneužívání 

dětí 
 kriminalita mládeže 
 přivolání pomoci v případě  
 osobního nebo cizího 

ohrožení - linky  
 důvěry, krizová centra  
 násilí v médiích 
 bezpečné prostředí doma, 

ve škole, při sportu, na 
pracovišti 

 komunikace se službami 
odborné pomoci 

 

 

 
VZ-9-1-04 
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví 
 

 
 ovládá pravidla dopravní výchovy 
 využívá svých znalostí, jak se chovat v dopravě 

a dbá na své osobní bezpečí 
 zná zásady tísňového volání 
 rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými  
 poraněními  

 
Dodržování pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví 

 ochrana zdraví při různých 
činnostech 

 bezpečné prostředí ve škole 
 chování a bezpečnost 
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II. stupeň 
 

Výchova ke zdraví 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 

RVP – výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo Průřezová témata 

 
VZ-9-1-05 
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 
 
VZ-9-1-06 
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje 
o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 
 
VZ-9-1-07 
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 
 

 
 uplatňuje zásady zdravého stravovacího 

režimu 
 zhodnotí přednosti a nedostatky různých 

alternativních  
 výživových směrů na zdraví člověka 
 vysvětlí nebezpečí poruch příjmu potravy 
 aktivně podporuje zdravý životní styl 

 

 
Výživa a zdraví 

 vliv způsobu stravování na 
zdraví 

 alternativní výživové směry   
 poruchy příjmu potravy – 

anorexie, bulimie, 
záchvatovité přejídání 

   

 
OSV 
sepepoznání a sebepojetí 
seberegulace a 
sebeorganizace 
psychohygiena 
mezilidské vztahy 
komunikace 
hodnoty, postoje, etika 

VZ-9-1-11 
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
 

 
 respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 

Sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví 

 význam sexuální výchovy 
 dospívání, fakta o sexualitě 

VDO 
občanská společnost a 
škola 
občan, občanská 

VZ-9-1-15 
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích  
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází 
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 
v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc 
 

 v dopravě 
 rizika silniční a železniční 

dopravy 
 vztahy mezi účastníky 

silničního  
 provozu včetně zvládání 

agresivity 
 přivolání pomoci v případě 

osobního  
nebo cizího ohrožení  

 postup při dopravní nehodě 
(tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti) 
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 na základě podpůrných materiálů 
(např.schémata v učebnicích) popíše 
ženské a mužské pohlavní orgány 

 

 anatomie ženských a 
mužských pohlavních 
orgánů 

 

společnost a stát 
principy demokracie  
 
 

 
VZ-9-1-12 
respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím,  
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 
 
 

 
 respektuje odlišné přístupy k sexualitě 

ovlivněné odlišnou kulturou a vírou 
 uvede argumenty pro odložení pohlavního 

života do doby plné zralosti 
 vysvětlí, proč organismus dospívající dívky 

není biologicky zralý pro těhotenství a porod 
 orientuje se v rozdílech sexuálního chování 

jednotlivců (homosexuální, bisexuální,…) 
 vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se 

v průběhu porodu 
 pojmenuje způsoby ochrany proti 

nechtěnému těhotenství 
 vysvětlí rizika nechráněného pohlavního 

styku astřídání partnerů 
 

 
 zdraví reprodukční soustavy 
 předčasná sexuální 

zkušenost a její rizika  
 zdrženlivost 
 problémy těhotenství a 

rodičovství u mladistvých 
 sexuální orientace 
 poruchy pohlavní identity 
 početí, vývoj zárodku a 

plodu, porod 
 antikoncepce 
 předčasné ukončení 

těhotenství 
 rizika umělého přerušení 

těhotenství 
 

 
MUV 
kulturní diference 
lidské vztahy 
etnický původ 
princip sociálního smíru a 
solidarity 
 
EMV 
lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
vztah člověka k prostředí 

 
VZ-9-1-08 
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 
 
VZ-9-1-09 
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

 
 pojmenuje nejčastější pohlavní choroby 
 vysvětlí, jak se před nimi chránit 
 vysvětlí, jak dochází k přenosu viru HIV a co 

se děje po proniknutí infekce do organismu 
 orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS 
 zdůvodní preventivní opatření boje proti 

šíření HIV 
 použije v případě problémů kontakty na 

odbornou pomoc 
 orientuje se v zákonech, které se vztahují na 

sexuální život jedince a v právní 
problematice zneužívání dítěte 
 

 
 nemoci přenosné pohlavním 

stykem  
 HIV/AIDS 
 cesty přenosu 
 rizikové chování a ochrana 

před nákazou, promiskuita 
 odborná pomoc 
 sexuální zneužití 
 sexualita a zákon 
 nevhodné chování v oblasti 

sexuality 
 

 

 
VZ-9-1-13 
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo 

 
 vyjmenuje různé typy závislostí a zhodnotí 

jejich rizika 
 pojmenuje návykové látky a zařadí je do 

skupin podle jejich účinků na lidský 
organismus 

 uvede zdravotní, psychická a sociální rizika 
spojená  

 
Auto-destruktivní závislosti  
a zdraví 

 rizikové chování (zbraně, 
nebezpečné látky, 
předměty, internet) 

 druhy závislostí 
 vznik závislosti 
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druhým 
 
VZ-9-1-13p 
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her 
 
VZ-9-1-13p 
uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy 

 s kouřením, alkoholem, drogami a 
argumentuje ve prospěch zdraví 

 používá způsoby odmítání NL, vyhodnotí 
možnou manipulaci z řad vrstevníků 

 obhájí příklady pozitivních životních cílů a 
hodnot jako protiargument zneužívání 
návykových látek 

 orientuje se v trestně právní problematice 
návykových látek 

 vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená 
s hracími a výherními automaty  

 samostatně vyhledá v případě potřeby 
služby specializované pomoci 

 

 druhy návykových látek  
a jejich  

 rozdělení podle účinků 
 rizika zneužívání 

návykových látek  
(dopad na zdraví jedince, 
partnerské a rodinné 
prostředí, násilné chování,  
trestná činnost apod.) 

 pozitivní životní cíle a 
hodnoty 

 návykové látky a zákon 
(trestní zákon v souvislosti 
s výrobou, distribucí a 
držením návykových látek  
a důsledky jeho porušování) 

 doping ve sportu  
 centra odborné pomoci 

 
 
VZ-9-1-15p 
uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 
kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými 
lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 
odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla 
 
VZ-9-1-14 
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností  
možný manipulativní vliv vrstevníků, médií; uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 
 

 
 rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost 

a používá účinné formy chování 
 obhájí klady a kriticky posoudí zápory 

používání elektronických médií 
 

 
Bezpečné chování a komunikace 

 komunikace s vrstevníky  
a neznámými lidmi 

 bezpečný pohyb v rizikovém 
prostředí 

 počítače a hazardní hry, 
gamblerství 

 kyberšikana, 
 těžké životní situace a jejich 

zvládání 
 sebeochrana a vzájemná 

pomoc v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení 

 

 

 
VZ-9-1-14p 
zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a 
násilí 

 
 kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 

 

 
 násilí míření proti sobě 

samému 
 kriminalita mládeže 
 násilné chování 

 

 

 
VZ-9-1-15 
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích  

 
 rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými 

poraněními  

 
Dodržování pravidel bezpečnosti 
a ochrany před chronickými 
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silniční a železniční dopravy; aktivně předchází 
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 
v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc 
 

 samostatně zvládá základní postupy 1. 
pomoci  

 poskytne nezbytnou 1.pomoc i při 
vážnějších poraněních 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 
zdraví druhých  

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany  

 v modelových situacích ohrožení a 
nebezpečí  

 

nepřenosnými chorobami a před 
úrazy 

 základní postupy 1. pomoci, 
1. pomoc v improvizovaných 
podmínkách, přivolání 
lékaře 

 odpovědné chování 
v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy 
v domácnosti, při sportu,  
na pracovišti, v dopravě) 

 prevence kardiovaskulárních 
a metabolických 
onemocnění 

 preventivní a léčebná péče 
 

 
VZ-9-1-16 
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 
 
VZ-9-1-16p 
chová se odpovědně při mimořádných událostech a 
prakticky využívá základní znalosti první pomoci při 
likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel 
 
 

 
 

 umí charakterizovat mimořádné situace 
 rozumí integrovanému záchrannému 

systému 
 zná zásady ochrany člověka za 

mimořádných situací 
 zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 
 zná potenciální nebezpečí 
 zná zásady chování po vyhlášení 

mimořádné situace 
 zná zásady chování po vyhlášení evakuace 
 vyjmenuje součásti evakuačního zavazadla 
 vyjmenuje příklady živelných pohrom a 

vysvětlí jejich rizika 
 zná prostředky improvizované ochrany 

 

 
Ochrana člověka za mimořádných 
situací 

 klasifikace mimořádných 
událostí 

 varovný signál a jiné 
způsoby varování 

 zásady chování člověka po 
vyhlášení mimořádné 
situace 

 evakuace 
 zásady chování po 

vyhlášení evakuace 
 živelné pohromy 
 terorismus 
 příčiny vzniku požáru, požár 
 havárie s únikem 

nebezpečné látky 
 improvizovaná ochrana 
 prevence vzniku 

mimořádných událostí 
 sebeochrana a vzájemná 

pomoc  
 v rizikových situacích  

a v situacích ohrožení 
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4. 8. 2. Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu TV je komplexní vzdělaní žáků v 
problematice aktivního pohybu jako významného činitele působícího na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k poznání vlastních pohybových 
možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat 
osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, když si zvykají na rozlišné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání 
zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Tělesná výchova umožňuje 
žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti, zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim,respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně 
ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové 
aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku z pohybového výkonu. 
 
Specifické cíle výuky TV 
 
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele TV k tomu, aby si žáci: 

- osvojili pohybové dovednosti, správné držení těla a rozvoj zdravotně orientované zdatnosti 
- poznali vliv pohybové aktivity na zdraví a práceschopnost člověka 
- upevnili základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady při sportovní činnosti 
- pohybovou činností dokázali překonávat negativní tělesné a duševní stavy 
- vytvářeli trvalý pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. 

 
Obsahové,časové a organizační vymezení předmětu 
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a také na velmi různou úroveň jejich pohybových 
schopností a dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná výchova sice členěna do třech základních, na sebe navazujících etap, ty se však 
meziročníkově nutně prolínají.  
 
1. etapa zahrnuje 1. až 2. ročník (Utváření základních pohybových dovedností, zdravotní, hygienické a organizační návyky, hravé pojetí pohybových aktivit s 
důrazem na prožitek.) 
2. etapa zahrnuje 3. až 5. ročník (Bouřlivý rozvoj pohybových dovedností, uplatnění obratnosti a rychlosti, zvýšení zájmu o pohybové aktivity a zdravotně 
zaměřené činnosti.) 
3. etapa zahrnuje 6. až 9. ročník (Zvýšené uplatnění silových a vytrvalostních předpokladů, vzbuzení dívčích a chlapeckých sportovních zájmů, soutěživost, 
samostatnost a kolektivnost.) 
 
Obsah předmětu TV je vyučován v tématických blocích, proto učivo není děleno do ročníků, ale do tématických celků. Je však rozlišováno na   z á k l a d n í   a   
r o z š i ř u j í c í (nezávazné). 
 
Výběr provede vyučující podle znalostí žáků, jejich možností a prostorových a materiálních podmínek školy. 
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Na 1. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výuka vyučuje jako povinný předmět s základní 2 hodinovou dotaci týdně pro všechny žáky. Do výuky Tělesné 
výchovy na 1. stupni je zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn plaveckou školou( v případě zprovoznění místního krytého bazénu po generální rekonstrukci). 
 
Na 2. stupni ZŠ se vyučovací předmět Tělesná výuka vyučuje rovněž jako povinný předmět s dotací 2 hodin. V 7. ročníku absolvují žáci týdenní lyžařský 
(snowboardový) kurz. 
 
Z důvodu komplexního působení ŠVP v TV na žáka,na jeho zdraví,rozvoj jeho pohybových aktivit a dovedností a také z důvodu ekologického vnímání přírody , je 
na 1. i 2.stupni ZŠ v rozšiřujícím programu TV zařazena Turistika a pobyt v přírodě - formou min.týdenního programu Školy v přírodě, případně Cykloturistického 
kurzu. 
 

I. stupeň 
 

Tělesná výchova 1. – 3. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 
 Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
TV-3-1-04  
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech 
školy 

 
Základní pravidla správného chování 
v tělesné výchově 
Samostatné převlékání 
 
 
Úpoly – přetahy a přetlaky 

 
 zvládá uplatňování pravidel 

bezpečnosti 
 umí samostatně se převléci 

při TV 
 

 zná a dokáže uplatňovat 
pravidla bezpečnosti 

 
Prv: Lidské tělo 

 
TV-3-1-05  
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci 
 
 
 

 
Reagování na pokyny a signály učitele 
 
Průpravná, kondiční a relaxační cvičení 

 
 reaguje na základní pokyny 

a gesta 
 rozumí povelům a správně 

reaguje na základní pokyny 
a gesta učitele 

 žák se dokáže soustředit na 
cvičení 

  

 
TV-3-1-01  
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti 
 

 
Základní estetický pohyb těla a jeho částí 
(chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby 
různých částí těla) 
Rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, 
tvořivé vyjádření rytmu pohybem 

 
 zvládá základní estetické 

držení těla a dbá o jeho 
dodržování 

 
 zvládá základní estetický 

pohyb těla a jeho částí 
 

 
HV: Hudebně pohyb. činnost 
        Poslech, činnost 
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TV-3-1-02  
zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich 
zlepšení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akrobacie – průpravná cvičení 
pro zvládnutí kotoulu vpřed 
kotoul vpřed 
 
Gymnastika 

 základní cvičeb. polohy, postoje, 
pohyby paží, nohou 

 názvy použitého náčiní a nářadí 
 gymn. držení těla– průpravná 

cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad 
 kotoul vzad 
 (kladince) za dopomoci učitele 
 průpravná cvičení pro nácvik 

gymn. odrazu z trampolínky, odraz 
snožmo 

o výskok do vzporu dřepmo 
na sníženou švédskou 
bednu odrazem 
z trampolínky 

 základy chůze na lavičce 
(kladince) za dopomoci učitele 

o šplh na tyči 
 průpravná cvičení pro nácvik 

přírazu obounož 
 šplh do výšky max. 2 metrů 

s dopomocí učitele 
Rytmická gymn. – hudební doprovod 
pohybu 
 
Atletika – Průpravná cvičení pro ovliv. 
Běžecké rychlosti a vytrvalosti 
běh na 20 a 40 metrů – nízký start 
skok do dálky z místa 
 základní povely běžeckých disciplin 
startovní povely a signály 
Průpravná cvičení pro ovliv. odraz. síly a 
obratnosti 
skok do dálky – nácvik odrazu a rozběhu 
skok do dálky – spojení odrazu a rozběhu 
 
 
 
Průpravná cvičení pro hod míčkem 

 
 zvládá základní gymnastické 

držení těla  
 umí kotoul vpřed 

 
 uvědomuje si, že při 

zpevnění těla se provádějí 
gymn. cvičení snáze 

 umí kotoul vzad 
 
 
 
 

 zvládá základy 
gymnastického odrazu 

 
 chodí s dopomocí po 

lavičce, kladince 
 

 osvojuje se základy šplhu 
s dopomocí učitele 

 snaha o vyjádření melodie 
pohybem 

 
 
 
 

 umí uplatňovat pravidla 
bezpečnosti 

 dokáže reagovat na 
základní povely a signály 

 zvládá nízký a polovysoký 
start 

 ovládá základní techniku 
běhu a skoku do dálky 

 zná a umí používat základní 
pojmy související se skokem 
do dálky 

 umí základní techniku skoku 
do dálky 

 
 zvládá techniku hodu 

kriketovým míčkem 
 vytrvalostní běh 

 
HV: Instrumentální činnost 
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hod kriketovým míčkem z místa 
Běh v terénu do 10 minut (běh prokládaný 
chůzí, souvislý běh podle úrovně žáků) 

 

 
TV-3-1-03  
spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pohybové hry 
základní pojmy související s osvojovanými 
hrami a používaným náčiním 

 základní org. povely pro realizaci 
her 

 základní pravidla  
 bezpečnost při různých druzích her 

a v různých podmínkách – hry na 
sněhu 

 využití předmětů denní potřeby 
v pohybových hrách 

 
 
 
 
 
 
Sportovní hry – základní pojmy spojené 
s osvojovanými činnostmi, náčiní, oblečení 
pro sport. hry 
- základy bezp. a hygieny pro sport. Hry 
 
 
 
Držení míče jednoruč a obouruč 

 manipulace s míčem odpovídající 
velikosti a hmotnosti (na místě a 
v pohybu) 

 
Základní přihrávky rukou vyvolenou a 
opačnou 

 základní sportovní hry – vybíjená 
(se zjednodušenými pravidly a na 
malém hřišti) 

 
Držení míče a manipulace s ním 
Přehazovaná 
 

 
 zvládá některé pohyb. hry a 

je schopný hrát je i mimo TV 
 umí spojit pohyby 

s představou, rytmem, 
příběhem, pohádkou  
( slovem) 

 snaží se zmírnit nebezpečí 
při hrách 

 snaží se zabránit 
nebezpečím za pomocí 
učitele 

 umí využít hraček a jiných 
předmětů ( mimo tělocvič. 
náčiní ) při pohybových 
hrách 

 
 

 užívá základní pojmy 
označující náčiní, osvoj. 
dovednosti, části hřiště, 
základní sport. hry jako je 
vybíjená 

 
 

 žák si osvojuje dovednosti  
a manipulace s míčem 

 
 

 vybíjené osvojuje si základní 
způsoby házení a chytání 
míče odpovídající velikosti  
a hmotnosti 

 zná a uplatňuje pravidla 
 

 žák zvládá házení a chytání 
míče 

 žák se umí orientovat na 
hřišti 

 
 

 
HV: Hudebně pohyb. Činnost 
Prv: Čas 
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Tělesná výchova 4. - 5. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Výstupy RVP Tématický celek, učivo Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

ATLETIKA 
 
TV-5-1-01 
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, 
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti. 
 
TV-5-1-02 
Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením. 
 

 
Běh – běžecká abeceda, rychlý běh 60m, 
vytrvalostní 1000m (technika běhu na 
dráze), běh v terénu do 15‘, nízký start (na 
povel i z bloků), polovysoký start. 

 
 zvládá základní přípravu 

organismu před pohybovou 
aktivitou 

 zná protahovací a napínací 
cviky, cviky pro zahřátí  
a uvolnění. 

 
MKV2  

 lidské vztahy 
 multikulturalita 

 

SKOK 
 
TV-5-1-08 
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy. 
 
TV-5-1-09 
Změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky. 
 

  
Do dálky z rozběhu - postupně, odraz 
z břevna (5-7 dvojkroků), skok do výšky  
(skrčný, střižný) z krátkého rozběhu, 
rozměření rozběhu. 

 
 umí skákat do dálky 
 nacvičí správnou techniku 

skoku z místa 
 účastní se atletických 

závodů 
 zorganizuje soutěž ve třídě.  

  

HOD 
 
TV-5-1-09 
Změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky. 
 

 
Hod míčkem z rozběhu, spojení rozběhu 
s odhodem. 

   

GYMNASTIKA 
 
TV-5-1-07 
Užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduché 
nákresu, popisu cvičení. 

 
Akrobacie - kotoul vpřed a jeho modifikace, 
kotoul vzad a jeho modifikace, průpravná 
cvičení pro zvládnutí stoje na rukou, stoj 
na rukou s dopomocí. 
 

 
 šplhá na tyči 
 zvládne cvičení na žíněnce 

– napojované kotouly, 
kotouly vpřed a vzad 
s různým zakončením, stoj 
na hlavě apod. 

 
EV4 - vztah člověka k prostředí 
(prostředí a zdraví) 
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 zdokonaluje se ve cvičení 
na ostatním nářadí – kruhy, 
žebřiny, lavičky apod. 

 provádí kondiční cvičení 
s plnými míči 

 
PŘESKOK 

 
TV-5-1-03 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti. Vytváří varianty 
osvojených pohybových her. 
 

 
Průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku, přeskok 
2-4 díly bedny odrazem z trampolíny, 
roznožka přes kozu na šíř odrazem 
z můstku, trampolíny 
 

 
 zvládá správnou techniku 

odrazu z můstku při cvičení 
na koze - roznožku, výskok 
do kleku a dřepu 

  

HRAZDA 
 
TV-5-1-03 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti. Vytváří varianty 
osvojených pohybových her. 
 

 
Shyb stojmo-odrazem přešvih do visu 
střemhlav (svis závěsem levou, pravou 
v podkolení) a zpět do stoje, ze svisu 
stojmo-nácvik do vzporu sešin-kombinace 
cviků. Kladina chůze bez dopomoci. 
 

 
 provádí přitahování do výše 

čela na hrazdě, výmyk 

 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ GYMNASTICKÉ ČINNOSTI S HUDBOU 
 
TV-5-1-01 
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, 
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti. 
 
ZTV-5-1-01 
Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování. 
 
ZTV-5-1-02 
Zvládá základní techniku speciálních cvičení. 
Koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, 
podle pokynů učitele. 
 

 
Názvy základních lidových tanců a 
uměleckých tanců, vztahy hudebně 
pohybové (rytmus, tempo, takt, melodie), 
základní taneční krok 2/4, 3/4. Základní 
tance založené na kroku poskočném, 
přísunném, přísunném. 

 
 zvládne základní kroky 

lidových tanců, seznámí se 
s dětským aerobikem a 
kondičním cvičením 
s hudbou 

 dbá na správné držení těla 
při různých činnostech i 
provádění cviků 

 projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své 
zdatnosti  

  

SPORTOVNÍ HRY 
 
TV-5-1-06  
Jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a 

 
Utkání dle zjednodušených pravidel 
(minifotbal, minibasketbal, miniházená). 

 
 zná a užívá základní 

 
MV5 - fungování a vliv médií ve 
společnosti 
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soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje 
při pohybových činnostech opačné pohlaví. 
 
TV-5-1-05 
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti. 
 
ZTV-5-1-03 
Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které 
jsou v rozporu s jeho oslabením. 
 

Udržení míče pod kontrolou družstva, 
dopravení míče z obranné poloviny do 
útočné, přihrávka jednoruč, obouruč, 
tlumení míče vnitřní stranou nohy. Vedení 
míče (driblinkem, nohou), střelba na koš 
jednoruč, nártem na branku, vnitřním 
nártem (z místa i z pohybu) 
 

tělocvičné  
 pojmy – názvy pohybových 

činností, tělocvičného nářadí 
a náčiní 

 zná pojmy z pravidel sportů 
a soutěží  

 rozumí povelům pořadových 
cvičení a správně na ně 
reaguje  

 projevuje přiměřenou radost 
z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli 
pro zlepšení pohybové 
dovednosti 

 respektuje zdravotní 
handicap 

 zná význam sportování pro 
zdraví. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POHYBOVÉ HRY NETRADIČNÍ 
 
TV-5-1-03 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti. Vytváří varianty 
osvojených pohybových her. 
 
TV-5-1-04 
Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 
v běžném sportovním prostředí. Adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka. 
 
TV-5-1-10 
Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště. Samostatně získá potřebné informace 
 
TV-5-1-11 
Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 
 
TV-5-1-12 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchovy 

 
 Základní pojmy s funkcemi her, pravidla 
náčiní, variace her jednoho druhu, využití 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 dbá na správné dýchání 
 zná kompenzační a 

relaxační cviky 
 uplatňuje zásady pohybové 

hygieny. 
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a bezpečnosti 
 
 
 

II. stupeň 
 

Tělesná výchova  6. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy žáka 

Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy, MPV 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

TV-9-1-01 
aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, některé 
pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem. 

 

 

Zná správný pohybový režim, jeho délku  
a intenzitu, rozlišuje rekreační a výkonnostní sport. 

 

Rozdíly mezi TV a sportem dívek a 
chlapců, rekreační a výkonnostní 
sport. 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
(nové poznatky a pohybové dovednosti) 

 

TV-9-1-02 
usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program. 

 

 

Zná a používá přípravné cviky před pohybovou činností, 
jednoduché kondiční programy, cviky na zklidnění po 
zátěži. 

 

 

Rozvoj zdravotně orientované 
zdatnosti, kondiční programy. 

 

 

 

TV-9-1-03 
samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 

 

 

Volí vhodnou zátěž odpovídající svému věku,orientuje se v 
průpravných, kompenzačních, relaxačních a jiných 
zdravotně zaměřených cvičeních a umí tato cvičení 
prakticky využít. 

 

 

Manipulace se zatížením, 
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací a relaxační cvičení. 
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TV-9-1-04 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší. 

 

 

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím 
a sportem, 

reaguje na informace o znečištění ovzduší a dle toho 
upraví pohybovou aktivitu. 

 

Pohybová činnost při různém stupni 
znečištění ovzduší. 

 
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí (turistika, zájezdy, 
sportovní soutěže v přírodě) 

 

TV-9-1-05 
uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. 

 

 

Volí vhodné oblečení a obutí při pohybových činnostech, 
dodržuje osobní hygienu při pohybových činnostech a 
hygienu cvičebního prostředí, dodržuje bezpečnost při 
pohybových činnostech, zná základy první pomoci. 

 

 

Zásady bezpečnosti při sportu i 
v méně známém prostředí, provozní 
řád tělocvičny, osobní hygiena při 
pohybových aktivitách, první pomoc 
při sportu v různém prostředí  
a klimatických podmínkách, 
improvizované ošetření poranění a 
odsun raněného. 

 

  
 
 
VkZ – první pomoc 
 

Činnosti ovlivňující zdraví - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-1-02p     usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 
TV-9-1-03p     cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 
TV-9-1-04p     odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 
TV-9-1-04p     vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 
TV-9-1-05p     uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 
TV-9-1-05p     uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu; chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

TV-9-2-01 
zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

 

TV-9-2-02 

 

Orientuje se v základní technice běhů, skoků, hodů, 

 ovládá základní pravidla atletických disciplín, 
 umí měřit a zapisovat atletické výkony, 
 zná a ovládá běžeckou abecedu, starty (startovní 

povely). 
 
 

 
Atletika  
 speciální běžecká cvičení 

(abeceda), rozvoj rychlosti, nízký 
start, běhy na 30 m, 50 m, 60 m, 

 vytrvalý běh 300 m, 600 m, 800 
m, fartlek, běh v terénu, 

 odrazová cvičení, 
 skok daleký – optimální rozběh, 

závěsový způsob, „skrčný“ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
(zvládání emocí při hře, aktivita, 
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posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné příčiny 

 

 

 

Ovládá a dodržuje základní pravidla sportovních her – 
přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, odbíjená, ovládá 
manipulaci s florbalovou hokejkou – vedení míčku, 
přihrávky, střelba, zpracování míčku, ovládá manipulaci 
s míčem – jednoruč, obouruč, střelba na koš, přihrávky, 
chytání a zpracování míče, spolupracuje ve hře a uplatňuje 
jednoduché herní systémy a kombinace. 

 

Zvládá pohybové hry s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity, ovládá pravidla hry a při hře je 
dodržuje. 

 

 

Cvičí podle slovních pokynů, 

zná základní pojmy – základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby dolních končetin, paží, názvy gymnastického 
nářadí a náčiní, zvládá dopomoc a záchranu při cvičení na 
nářadí, zvládá pohyby s hudebním doprovodem, základy 
estetického pohybu, zvládá přiměřeně svým schopnostem 
sestavu s akrobatickými prvky – všechny typy kotoulů, stoj 
na rukou, předvede přeskok přes kozu roznožmo, 
skrčmo,zvládá jednoduchou sestavu na hrazdě či na 
kruzích, osvojí si techniku šplhu na tyči, dívky předvedou 
jednoduchou sestavu na kladině. 

způsob, 
 hod kriketovým míčkem. 
 
Sportovní hry 

 přehazovaná, kopaná, 
florbal, košíková, odbíjená, 

 herní činnost jednotlivce, 

 herní kombinace, 

 herní systémy, 

 utkání podle pravidel 
žákovské kategorie 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 s různým zaměřením, 

 netradiční pohybové hry, 

 úpolové pohybové hry. 

 

 

Gymnastika 

 základní gymnastická 
cvičení, 

 akrobacie – kotouly vpřed, 

sledování spoluhráčů). 
 
OSV – Kreativita (tvorba herních situací 
ve skupinách). 
 
OSV – Poznávání lidí (sportovní hry ve 
skupinách, vzájemná spolupráce). 
 
OSV – Mezilidské vztahy (cvičení ve 
skupinách, vzájemná dopomoc, 
schopnost empatie, vnímání a 
tolerance odlišností). 
 
OSV – Komunikace (cvičí se v asertivní 
komunikaci). 
 
 
 
 
 
OSV – Seberegulace a sebeorganizace 
(překonání obtíží při nácviku) 
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vzad, letmo, stoj na rukou 

 přeskok – roznožka, skrčka 
přes kozu, 

 lavičky – náskok, seskok, 
různé způsoby chůze, 

 šplh na tyči, 

 cvičení s náčiním – 
švihadla, míče atd. 

 základy rytmické gymnastiky 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-2-01    zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
TV-9-2-02p    posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
 
Činnosti podporující pohybové učení 

 

TV-9-3-01 
užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 

 

Ovládá základní organizační názvosloví osvojovaných 
činností, 

využívá při hrách smluvené povely, signály atd. 

 

Komunikace v TV 

Zná tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené 
signály, gesta, povely, značky, 
základy grafického záznamu 
pohybu, vzájemná komunikace. 

 

 

TV-9-3-02 
naplňuje ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu 

 

 

Spolupracuje při osvojování pohybových činností, dodržuje 
zásady jednání a chování v duchu fair play, zná olympijské 
ideály, dodržuje pravidla. 

 
Historie a současnost sportu 
významní sportovci a soutěže, 
olympismus. 
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TV-9-3-03 
dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 

 
 Orientuje se v prostoru a v činnostech při 

nestandardních podmínkách, 
 umí použít sportovní výstroj a výzbroj (dle podmínek 

školy) a umí se o ně starat, 
 dodržuje pravidla prováděných činností při hrách, 

soutěžích a závodech. 
 

Organizace prostoru a pohybových 
činností nestandardní podmínky, 
výběr výstroje a výzbroje a její 
ošetření. 

 

TV-9-3-04 
rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, organizátora 

 

Dodržuje zásady jednání a chování, fair play. 

 

Zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech. 

 

 
TV-9-3-05 
sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 
 

 

Je schopen změřit výkon spolužáků, umí zapsat výkon 
spolužáků. 

rozpozná chyby a umí posoudit výkon spolužáků. 

 
 Měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností – měření, 
evidence, vyhodnocování.   

Činnosti podporující pohybové učení - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 
 

Tělesná výchova  7. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy žáka 

Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy, MPV 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

TV-9-1-01 

  
 
 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
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aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, některé 
pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem. 

 

 

Zná správný pohybový režim, jeho délku  
a intenzitu, rozlišuje rekreační a výkonnostní sport. 

Rozdíly mezi TV a sportem dívek a 
chlapců, rekreační a výkonnostní 
sport. 

(nové poznatky a pohybové dovednosti) 

 

TV-9-1-02 
usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program. 

 

 

Zná a používá přípravné cviky před pohybovou činností, 
jednoduché kondiční programy, cviky na zklidnění  
po zátěži. 

 

 

Rozvoj zdravotně orientované 
zdatnosti,kondiční programy. 

 

 

 

TV-9-1-03 
samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 

 

Manipuluje s jednoduchými a věku odpovídajícími 
zátěžemi, orientuje se v průpravných, kompenzačních, 
relaxačních a jiných zdravotně zaměřených cvičeních a 
umí tato cvičení prakticky využít. 

 

 

Manipulace se zatížením, 
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací a relaxační cvičení. 

 

 

TV-9-1-04 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší. 

 

 

 

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím 
a sportem, reaguje na informace o znečištění ovzduší a dle 
toho upraví pohybovou aktivitu. 

 

Pohybová činnost při různém stupni 
znečištění ovzduší. 

 

 

TV-9-1-05 
uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního 

 

Volí vhodné oblečení a obutí při pohybových činnostech, 
dodržuje osobní hygienu při pohybových činnostech a 
hygienu cvičebního prostředí, dodržuje bezpečnost při 

 

Zásady bezpečnosti při sportu i 
v méně známém prostředí, 
provozní řád tělocvičny, uplatňuje 

  
 
 
 
VkZ – první pomoc 
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provozu; předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. 

 

pohybových činnostech, zná základy první pomoci. 

 

 

hlavní zásady tělesné hygieny, 
první pomoc při sportu v různém 
prostředí a klimatických 
podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun 
raněného. 

 

Činnosti ovlivňující zdraví - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-1-02p     usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 
TV-9-1-03p     cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 
TV-9-1-04p     odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 
TV-9-1-04p     vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 
TV-9-1-05p     uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 
 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

TV-9-2-01 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

 

 

TV-9-2-02 

posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné příčiny 

 

 

 

Orientuje se v základní technice běhů, skoků, hodů, 

 ovládá základní pravidla atletických disciplín, 
 umí měřit a zapisovat atletické výkony, 
 zná a ovládá běžeckou abecedu, starty (startovní 

povely). 
 
 
 

 

 Ovládá a dodržuje základní pravidla sportovních 
her – florbal, basketbal, volejbal, fotbal, frisbee, 

 ovládá manipulaci s florbalovou hokejkou – vedení 
míčku, přihrávky, střelba, zpracování míčku,  

 ovládá manipulaci s míčem – jednoruč, obouruč, 
střelba na koš, přihrávky, chytání a zpracování 
míče,  

 
Atletika  
 speciální běžecká cvičení 

(abeceda), rozvoj rychlosti, nízký 
start, 

 běh 60 m,  
 vytrvalý běh 300 m, 600 m, 800 

m, fartlek, 
 skok daleký – optimální rozběh, 

závěsový způsob, 
 skok vysoký – flop, nůžky, 
 hod kriketovým míčkem. 
 
Sportovní hry 

 herní činnost jednotlivce, 

 herní kombinace, 

 herní systémy, 

 utkání podle pravidel 
žákovské kategorie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
(zvládání emocí při hře, aktivita, 
sledování spoluhráčů). 
 
OSV – Kreativita (tvorba herních situací 
ve skupinách). 
 
OSV – Poznávání lidí (sportovní hry ve 
skupinách, vzájemná spolupráce). 
 
OSV – Mezilidské vztahy (cvičení ve 
skupinách, vzájemná dopomoc, 
schopnost empatie, vnímání a tolerance 
odlišností). 
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 ovládá manipulaci s frisbee – házení a chytání, 

 spolupracuje ve hře a uplatňuje jednoduché herní 
systémy a kombinace. 

 

Zvládá pohybové hry s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity, ovládá pravidla hry a při hře je 
dodržuje. 

 

 

Cvičí podle slovních pokynů, 

 zná základní pojmy – základní cvičební polohy, 
postoje, pohyby dolních končetin, paží, názvy 
gymnastického nářadí a náčiní, 

 zvládá dopomoc a záchranu při cvičení na nářadí, 

 zvládá pohyby s hudebním doprovodem, základy 
estetického pohybu, 

 zvládá přiměřeně svým schopnostem sestavu 
s akrobatickými prvky, 

 předvede přeskok přes kozu roznožmo, skrčmo, 

 zvládá jednoduchou sestavu na hrazdě či na 
kruzích, osvojí si techniku šplhu na tyči, dívky 
předvedou jednoduchou sestavu na kladině. 

 

Používá základní techniku pohybu na lyžích, snowboardu, 
běžkách, hry na sněhu, uvědomuje si nebezpečí pobytu na 
horách, dodržuje zásady bezpečnosti na sjezdovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 s různým zaměřením, 

 netradiční pohybové hry, 

 úpolové pohybové hry. 

 

Gymnastika 

 základní gymnastická 
cvičení, 

 akrobacie, 

 

 

 

 

 základy rytmické 

OSV – Komunikace (cvičí se v asertivní 
komunikaci). 
 
 
 
 
 
OSV – Seberegulace a sebeorganizace 
(překonání obtíží při nácviku) 
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gymnastiky, 

 kondiční formy cvičení, 
využití váhy vlastního těla, 
jednoruční činky, velké 
míče, TRX, expandéry, 

 přeskok, 

 hrazda, 

 kruhy, 

 šplh, 

 kladina. 

 

Lyžování a snowboarding 

 lyžařský kurz 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-2-01    zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
TV-9-2-02p    posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
 
Činnosti podporující pohybové učení 

 

TV-9-3-01 

užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 

 

Ovládá základní organizační názvosloví osvojovaných 
činností, využívá při hrách smluvené povely, signály atd. 

 

Komunikace v TV 

Zná tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené 
signály, gesta, povely, značky, 
základy grafického záznamu 
pohybu, vzájemná komunikace. 
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TV-9-3-02 

naplňuje ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu 

 

 

Spolupracuje při osvojování pohybových činností, dodržuje 
zásady jednání a chování v duchu fair play, zná olympijské 
ideály, dodržuje pravidla. 

 
Historie a současnost sportu 
významní sportovci a soutěže, 
olympismus. 
 

  
  

 

TV-9-3-03 

dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 

 
 Orientuje se v prostoru a v činnostech při 

nestandardních podmínkách, 
 umí použít sportovní výstroj a výzbroj (dle podmínek 

školy) a umí se o ně starat, 
 dodržuje pravidla prováděných činností při hrách, 

soutěžích a závodech. 
 

 
Organizace prostoru a pohybových 
činností, nestandardní podmínky, 
výběr výstroje a výzbroje a její 
ošetření. 

 

TV-9-3-04 

rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, organizátora 

 

 

Dodržuje zásady jednání a chování, fair play. 

 

Zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech. 

 

 
TV-9-3-05 
sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 
 

 

Je schopen změřit výkon spolužáků, umí zapsat výkon 
spolužáků, rozpozná chyby a umí posoudit výkon 
spolužáků. 

 
 Měření výkonů a posuzování 

pohybových dovedností – 
měření, evidence, 
vyhodnocování.  

 

Činnosti podporující pohybové učení - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
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Tělesná výchova  8. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy žáka 

Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy, MPV 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 
TV-9-1-01 
aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, některé 
pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem 
 

 
 zná správný pohybový režim, jeho délku a intenzitu 
 dovede odlišit rekreační a výkonnostní sport 
 zná správný pohybový režim 

 
 rozdíly mezi TV a sportem dívek 

a chlapců 
 rekreační a výkonnostní sport 

 

 
TV-9-1-02 
usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program 
 

 
 zná a používá přípravné cviky před pohybovou činností, 

jednoduché kondiční programy, cviky na zklidnění po 
zátěži 

 
 rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti, kondiční programy 

 

 
TV-9-1-03 
samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 
 

 
 manipuluje s jednoduchými a věku odpovídajícími 

zátěžemi 
 orientuje se v průpravných, kompenzačních, relaxačních 

a jiných zdravotně zaměřených cvičeních a umí tato 
cvičení prakticky využít 

 
 manipulace se zatížením, 

průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací a relaxační cvičení 

 

 
TV-9-1-04 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a 
zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 
 

 
 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 
 reaguje na informace o znečištění ovzduší a dle toho 

upraví pohybovou aktivitu. 

 
 pohybová činnost při různém 

stupni znečištění ovzduší. 

 

 
TV-9-1-05 
uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 
 volí vhodné oblečení a obutí při pohybových činnostech 
 dodržuje osobní hygienu při pohybových činnostech a 

hygienu cvičebního prostředí 
 dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech 
 zná základy první pomoci 
 zvládá a reaguje na základní povely pořadové přípravy 

 
 zásady bezpečnosti při sportu i 

v méně známém prostředí, 
provozní řád tělocvičny 

 uplatňuje hlavní zásady tělesné 
hygieny 

 první pomoc při sportu v různém 

 
 
 
 
VkZ – první pomoc 



 291

prostředí a klimatických 
podmínkách 

 improvizované ošetření poranění 
a odsun raněného 

 pořadová cvičení 
 

Činnosti ovlivňující zdraví - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-1-02p     usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí 
TV-9-1-03p     cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 
TV-9-1-04p     odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 
TV-9-1-04p     vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 
TV-9-1-05p     uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 
TV-9-1-05p     uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu; chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 
 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 
TV-9-2-01 
zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 
 
TV-9-2-02 
posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné příčiny 

 
 ovládá základní pravidla atletických disciplín a názvy 

nářadí a náčiní 
 zvládá techniku běhu, umí měřit a zapisovat atletické 

výkony 
 ovládá běžeckou abecedu a starty (startovní povely) 
 zvládá rychlý běh na 60 m, vytrvalý běh  
 zvládá skok vysoký (techniku flopu)  
 ovládá skok do dálky s rozběhem 
 ovládá hod míčkem nebo granátem s rozběhem 
 osvojuje si techniku vrhu koulí 

 
 speciální běžecká cvičení 

(abeceda), rozvoj rychlosti, 
starty, běh 30, 50m, 60 m 

 vytrvalý běh, 300 m, 600m, 
800m, 1500m  

 nízký start (30m) 
 vytrvalý běh, běh v terénu 

(fartlek) 
 skok vysoký (flop) – metodický 

nácvik 
 odrazová cvičení 
 skok daleký z optimálního 

rozběhu, nácvik – závěsový 
způsob, - skok daleký – „skrčný“ 
způsob na výkon 

 skok vysoký (flop) – metodický 
nácvik 

 hod míčkem – nácvik, hod na 
výkon 

 vrh koulí - metodický nácvik 
 

 

 
 má radost ze hry a dodržuje základní pravidla hry 
 ovládá pravidla hry a při hře je dodržuje 
 zvládá herní činnosti jednotlivce a uplatňuje je ve hře, 

zvládá taktiku hry a dodržuje ji 

 
 odbíjená - herní dovednosti, 

obranné a útočné kombinace 
 košíková – dribling, přihrávka 

obouruč, herní útočné kombinace 
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 hraje „fair-play“ a má radost ze hry 
 zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště  
 chápe význam pohybových her pro navazování a 

upevňování mezilidských vztahů 

– „hoď a běž“  
 dribling, střelba, herní 

dovednosti, obranné a útočné 
kombinace 

 nácvik jednoduchých herních 
situací, pravidla hry 

 fotbal - herní dovednosti, 
obranné a útočné kombinace 

 nácvik jednoduchých herních 
situací, pravidla hry 

 florbal – herní dovednosti, 
obranné a útočné kombinace, 
základní pravidla 
 

 
 cvičí podle slovních pokynů 
 zvládá odvozené cvičební polohy a pohyby částí těla 
 zvládá dopomoc a záchranu při náročnějších cvicích 
 dodržuje estetiku gymnastického cvičení 
 zvládá pohyby s hudebním doprovodem 
 dává záchranu a dopomoc při cvičení na nářadí 
 dbá na přesné provádění cviků 
 cvičí krátké sestavy 

 
 akrobacie – přemet stranou, 

jednoduchá sestava 
 přeskok – roznožka přes bednu 
 kladina – náskok, seskok, různé 

druhy chůze s doprovodnými 
pohyby paží a obraty, 
rovnovážné polohy 

 jednoduché vazby (sestavy) 
 hrazda – náskok do vzporu, 

sešin, zákmihem seskok, výmyk 
odrazem jednonož, vzepření 
závěsem v podkolení, výmyk, 
přešvihy, podmet 

 kruhy – svis vznesmo, svis 
střemhlav, komíhání ve svisu, 
houpání s obraty 

 šplh – na tyči, na laně 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-2-01    zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
TV-9-2-02p    posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
 

Činnosti podporující pohybové učení 

 
TV-9-3-01 
užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 
 ovládá základní organizační názvosloví 

osvojovaných činností 
 využívá při hrách smluvené povely, signály 

atd. 

 
 tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené signály, gesta, povely, značky 
 základy grafického záznamu pohybu 
 vzájemná komunikace 
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TV-9-3-02 
naplňuje ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc  
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu 
 

 
 spolupracuje při osvojování pohybových 

činností, dodržuje zásady jednání a chování 
v duchu fair play 

 zná olympijské ideály 
 dodržuje pravidla 

 
 historie a současnost sportu (významní 

sportovci a soutěže, olympismus) 

 

 
TV-9-3-03 
dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 
 orientuje se v prostoru a v činnostech při 

nestandardních podmínkách 
 umí použít sportovní výstroj a výzbroj (dle 

podmínek školy) a umí se o ně starat 
 dodržuje pravidla prováděných činností při 

hrách, soutěžích a závodech 
 

 
 organizace prostoru a pohybových činností (i 

v nestandardních podmínkách) 
 výběr výstroje a výzbroje a její ošetření 

 

 
TV-9-3-04 
rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, organizátora 
 

 
 dodržuje zásady jednání a chování, fair play 

 
 zásady jednání a chování v různém prostředí 

a při různých činnostech 

 

 
TV-9-3-05 
sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 

 
 je schopen změřit výkon spolužáků 
 umí zapsat výkon spolužáků 
 rozpozná chyby a umí posoudit výkon 

spolužáků 
 

 
 měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností – měření, evidence, 
vyhodnocování 

 

 
TV-9- 3-06 
zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje osvojované hry a 
soutěže 
 

 
 umí organizovat soutěž, turnaj 
 rozhoduje hry a soutěže 

 
 organizace zápasu, soutěže, turnaje s funkcí 

rozhodčího 

 

Činnosti podporující pohybové učení - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
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TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
 
 

Tělesná výchova 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho disponibilní) 

2 (0) 

Hlavní okruhy, očekávané 
výstupy žáka 

Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy, MPV 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

TV-9-1-01 
aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, některé 
pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem. 

 

 

Zná správný pohybový režim, jeho délku  
a intenzitu, rozlišuje rekreační a výkonnostní 
sport. 

 

Rozdíly mezi TV a sportem dívek a chlapců, 
rekreační a výkonnostní sport. 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
(nové poznatky a pohybové dovednosti) 

 

TV-9-1-02 
usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program. 

 

 

Zná a používá přípravné cviky před pohybovou 
činností, jednoduché kondiční programy, cviky 
na zklidnění po zátěži. 

 

 

Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, 
kondiční programy. 

 

 

 

TV-9-1-03 
samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly. 

 

Manipuluje s jednoduchými a věku 
odpovídajícími zátěžemi, orientuje se v 
průpravných, kompenzačních, relaxačních a 
jiných zdravotně zaměřených cvičeních a umí 
tato cvičení prakticky využít. 

 

 

Manipulace se zatížením, průpravná, 
kompenzační, vyrovnávací a relaxační 
cvičení. 
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TV-9-1-04 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou 
a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší. 

 

 

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 
se zdravím a sportem, reaguje na informace o 
znečištění ovzduší a dle toho upraví pohybovou 
aktivitu. 

 

Pohybová činnost při různém stupni 
znečištění ovzduší. 

 

 

TV-9-1-05 
uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. 

 

 

Volí vhodné oblečení a obutí při pohybových 
činnostech, dodržuje osobní hygienu při 
pohybových činnostech a hygienu cvičebního 
prostředí, dodržuje bezpečnost při pohybových 
činnostech, zná základy první pomoci. 

 

 

 

 

Zásady bezpečnosti při sportu i v méně 
známém prostředí, provozní řád tělocvičny, 
uplatňuje hlavní zásady tělesné hygieny, 
první pomoc při sportu v různém prostředí  
a klimatických podmínkách, improvizované 
ošetření poranění a odsun raněného. 

 

  
 
 
 
VkZ – první pomoc 

Činnosti ovlivňující zdraví - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-1-02p     usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních   
lokomocí 
TV-9-1-03p     cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy 
TV-9-1-04p     odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem 
TV-9-1-04p     vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 
TV-9-1-05p     uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 
 
Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

TV-9-2-01 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

 

Orientuje se v základní technice běhů, skoků, 
hodů, 

 ovládá základní pravidla atletických disciplín, 
 umí měřit a zapisovat atletické výkony, 
 zná a ovládá běžeckou abecedu, starty 

(startovní povely). 

 
Atletika  
 speciální běžecká cvičení (abeceda), rozvoj 

rychlosti, nízký start, 
 běh 60 m,  
 vytrvalý běh 400 m, 600 m, 800 m, 1500m, 

fartlek, 
 skok daleký – optimální rozběh, závěsový 

způsob, 
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TV-9-2-02 

posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné příčiny 

 

 

 
 
 

 

 

 

 Ovládá a dodržuje základní pravidla 
sportovních her – odbíjená, florbal, 
basketbal, volejbal, fotbal, frisbee, 

 ovládá manipulaci s míčem - přihrávky 
prsty, bagrem, lob, podání 

 ovládá manipulaci s florbalovou hokejkou 
– vedení míčku, přihrávky, střelba, 
zpracování míčku,  

 ovládá manipulaci s míčem – jednoruč, 
obouruč, střelba na koš, přihrávky, 
chytání a zpracování míče,  

 ovládá manipulaci s frisbee – házení a 
chytání, 

 spolupracuje ve hře a uplatňuje 
jednoduché herní systémy a kombinace. 

 

Zvládá pohybové hry s různým zaměřením, 
netradiční pohybové hry a aktivity, ovládá 
pravidla hry a při hře je dodržuje. 

 

 

 Cvičí podle slovních pokynů, 

 zná základní pojmy – základní cvičební 

 skok vysoký – flop, nůžky, 
 hod kriketovým míčkem, 
 vrh koulí 
 
Sportovní hry 

 herní činnost jednotlivce, 

 herní kombinace, 

 herní systémy, 

 utkání podle pravidel žákovské 
kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

 s různým zaměřením, 

 netradiční pohybové hry, 

 úpolové pohybové hry. 

 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
(zvládání emocí při hře, aktivita, 
sledování spoluhráčů). 
 
OSV – Kreativita (tvorba herních situací 
ve skupinách). 
 
OSV – Poznávání lidí (sportovní hry ve 
skupinách, vzájemná spolupráce). 
 
OSV – Mezilidské vztahy (cvičení ve 
skupinách, vzájemná dopomoc, 
schopnost empatie, vnímání a tolerance 
odlišností). 
 
OSV – Komunikace (cvičí se v asertivní 
komunikaci). 
 
 
 
 
 
OSV – Seberegulace a sebeorganizace 
(překonání obtíží při nácviku) 
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polohy, postoje, pohyby dolních 
končetin, paží, názvy gymnastického 
nářadí a náčiní, 

 zvládá dopomoc a záchranu při cvičení 
na nářadí, 

 zvládá pohyby s hudebním doprovodem, 
základy estetického pohybu, 

 zvládá přiměřeně svým schopnostem 
sestavu s akrobatickými prvky, 

 předvede přeskok přes kozu roznožmo, 
skrčmo, 

 zvládá jednoduchou sestavu na hrazdě 
či na kruzích,  

 osvojí si techniku šplhu na tyči, 

 dívky předvedou jednoduchou sestavu 
na kladině. 

 

 

Gymnastika 

 základní gymnastická cvičení, 

 akrobacie, 

 

 

 

 

 základy rytmické gymnastiky, 

 kondiční formy cvičení, využití váhy 
vlastního těla, jednoruční činky, velké 
míče, TRX, expandéry, 

 přeskok, 

 

 hrazda, 

 kruhy, 

 šplh, 

 kladina. 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-2-01    zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
TV-9-2-02p    posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 
 
Činnosti podporující pohybové učení 
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TV-9-3-01 

užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 
čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 

 

 

Ovládá základní organizační názvosloví 
osvojovaných činností, využívá při hrách 
smluvené povely, signály atd. 

 

Komunikace v TV 

 Zná tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 

 smluvené signály, gesta, povely, 
značky, 

 základy grafického záznamu pohybu, 

 vzájemná komunikace. 

 

 

 

TV-9-3-02 

naplňuje ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu 

 

 

Spolupracuje při osvojování pohybových 
činností, dodržuje zásady jednání a chování 
v duchu fair play, zná olympijské ideály, dodržuje 
pravidla. 

 
Historie a současnost sportu významní 
sportovci a soutěže, olympismus. 
 

  
  

 

TV-9-3-03 

dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 

 Orientuje se v prostoru a v činnostech při 
nestandardních podmínkách, 

 umí použít sportovní výstroj a výzbroj (dle 
podmínek školy) a umí se o ně starat, 

 dodržuje pravidla prováděných činností při 
hrách, soutěžích a závodech. 
 

 
Organizace prostoru a pohybových činností, 
nestandardní podmínky, výběr výstroje a 
výzbroje a její ošetření. 

 

TV-9-3-04 

rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, organizátora 

 

Dodržuje zásady jednání a chování, fair play. 

 

Zásady jednání a chování v různém prostředí 
a při různých činnostech. 
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TV-9-3-05 
sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 

 

 Je schopen změřit výkon spolužáků, 

 umí zapsat výkon spolužáků, 

 rozpozná chyby a umí posoudit výkon 
spolužáků. 

 

 
 Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností – měření, evidence, 
vyhodnocování.  

 

 
TV-9-3-07 
zpracuje naměřená data a informace 
o pohybových aktivitách a podílí se 
na jejich prezentaci 

 

 změří výkon spolužáků, zaeviduje a 
vyhodnotí 

 prezentuje naměřená data a informace 

 

 
 Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností – měření, evidence, 
vyhodnocování.  

 

Činnosti podporující pohybové učení - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 
TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 
TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 300

4. 9. Člověk a svět práce 

4. 9. 1. Pracovní činnosti 

I. stupeň 
 
Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá 
k vytváření životní a profesní orientace žáků. Tato vzdělávací oblast vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou 
činností.  
Pracovní činnosti se cíleně zaměřují na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňují 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. 
 
Pracovní činnosti se vyučují ve všech ročnících 1. stupně s následující časovou dotací: 
 
1. ročník – 1 hodina týdně 
2. ročník – 1 hodina týdně 
3. ročník – 1 hodina týdně 
4. ročník – 2 hodiny týdně 
5. ročník – 1 hodina týdně 
 
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Některá témata jsou realizována na školní zahradě a v blízkém okolí školy. 
 
Klíčové kompetence 
 
Kompetence k učení - žáci vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívají v procesu učení i v praktickém životě. Vedeme je 
k pozitivnímu vztahu k práci, k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, k osvojení základních pracovních dovedností a návyků. 
 
Kompetence komunikativní - učitelé usilují o kultivaci ústního projevu žáků,  žáci se vyjadřují stručně a výstižně, vystupují před třídou s ústními projevy a 
vlastními slovy, zapojují se do diskuze, přiměřeně reagují na názory druhých. 
 
Kompetence k řešení problémů – žáci si uvědomují si problémové situace, dodržují bezpečnostní a hygienické předpisy,  které si vytvořili, prakticky si ověřují 
správnost řešení problémů . 
 
Kompetence sociální a personální - při pracovní činnosti rozvíjíme u žáků vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů, tvořivost a uplatňování vlastních 
nápadů. Žáci efektivně spolupracují ve skupinách, vytvářejí společná pravidla skupinové práce, diskutují nad problémy, oceňují práci druhých. 
 
Kompetence občanské - prohlubují se především exkurzemi, výstavami, sledováním kulturních tradic v obci a okolí: Vedeme  žáky k poznávání  okolního světa, 
k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka a životnímu prostředí.   
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Kompetence pracovní - učíme žáky chápat práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a k výběru povolání, chovat se  šetrně k vybavení a zařízení 
pracoven. 
 
II. stupeň 
 
     Vzdělávací obsah tohoto oboru je realizován v průběhu celého vzdělávání a je určen všem žákům. Učí žáky pracovat s různými materiály a děti si osvojují 
základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tématických okruzích jsou žáci 
soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace 
a pomáhá jim při rozhodování o dalším profesním zaměření. 
 
Člověk a svět práce se vyučuje v 7. - 9. ročníku v dělených skupinách. 
 
Časová dotace: 
V 7. ročníku práce s technickými materiály střídavě s pěstitelskými pracemi a chovatelstvím. (střídavě po pololetí). 
V 8. ročníku příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti a design a konstruování a svět práce (střídavě po pololetí). 
V 9. ročníku svět práce a využití digitálních technologií (střídavě po týdnu). 
 
     Učitelé v této vzdělávací oblasti rozvíjejí u žáků kompetence k učení (žáci vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívají v 
procesu učení i v praktickém životě, chápou souvislosti a dalšími předměty - přírodopis, výchova ke zdraví ...), komunikativní kompetence (učitelé usilují o 
kultivaci ústního projevu žáků,tito se vyjadřují stručně a výstižně, vystupují před třídou s ústními projevy a vlastními slovy vyjadřují hlavní myšlenky textu, pořizují 
si výpisky, zapojují se do diskuze, přiměřeně reagují na názory druhých), kompetence k řešení problémů ( uvědomují si problémové situace, dodržují 
bezpečnostní a hygienické předpisy, které si vytvořili, prakticky si ověřují správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo 
nových problémových situací), kompetence sociální a personální ( efektivně spolupracují ve skupinách, vytvářejí společná pravidla skupinové práce, diskutují nad 
problémy, oceňují práci druhých), kompetence občanské ( prohlubují se především exkurzemi, výstavami, sledováním kulturních tradic v obci a okolí), 
kompetence pracovní ( žáci se chovají šetrně k vybavení a zařízení pracoven, orientují se na pracovním trhu ve svém regionu, vybírají si vhodné budoucí 
profesní zaměření, orientují se v základních aktivitách týkajících se podnikání). 
 
Strategie: 
Při výuce využívají pedagogové vybavení, pomůckami, nástroji a nářadím, z fondu školy. Žáci si vyhledávají informace v knihovnách a na internetu, prokazují 
získané dovednosti a vědomosti při realizaci projektů a na exkurzích. 
 
Cíle: 
Žáci zpočátku pomocí učitele, postupně samostatně získávají pracovní návyky a dovednosti. Jsou vychovávání k šetrnému zacházení s nástroji, nářadím a 
zařízením, uplatňují hygienické návyky a bezpečnost práce. Orientují se na pracovním trhu, vybírají si profesní zaměření odpovídající jejich dovednostem, 
schopnostem a typu osobnosti. 
Z průřezových témat se realizuje osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova a environmentální výchova. 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana. 
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I. stupeň 
 

Pracovní činnosti 1. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 
1 (0) 

 
Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
ČSP-3-1-01  
vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 
 
 
 
 
 

 
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci 
 
 
 
Práce s papírem a kartonem 
 
 
 
Práce s drobným materiálem 
 
 
 
Práce s textilem 

 lepení, koláž 
 
Práce s modelovací hmotou 

 plastelína 
 

 
 udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce 

 
 umí mačkat, trhat, lepit, 

stříhat, vystřihovat, 
překládat a skládat papír, 
vytvářet jednoduché výrobky 
z papíru 

 dovede navlékat, aranžovat, 
třídit při sběru přírodní 
materiál 

 
 umí stříhat textil a nalepit 

textilii 
 

 pracuje s modelovací 
hmotou 

 

  
M: Základní útvary v rovině 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRV – roční období, příroda, 
domov, škola 
 

 
ČSP-3-2-01  
zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 
 
 

 
Práce montážní a demontážní 
 

 
 dovede sestavovat 

stavebnicové prvky 
 umí montovat a demontovat 

stavebnici 

 
EV3: Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí  
 

 
 
ČSP-3-3-02  
pečuje o nenáročné rostliny 
 
 
 
 

 
Pěstitelské práce 

 - ošetřování pokojových rostlin 

 
 zná základy péče o 

pokojové květiny - otírání 
listů, zalévání 

 
PRV – živá příroda 

 U nás doma    
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 stolování  zná základy správného 
stolování a společenského 
chování 

 
 Lidové zvyky, tradice a řemesla 

 
 seznamuje se s lidovými 

zvyky, tradicemi, řemesly 
OSV4: Psychohygiena 

 
 
 

Pracovní činnosti 2. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 
 

Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
ČSP-3-1-01  
vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 
 
 
 
 
 
 

 
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci 
 
 
 
 
 
Práce s papírem a kartonem 
 
 
 
 
 
Práce s drobným materiálem 
 
 
 
 
 
Práce s textilem 

 lepení, koláž 
 
Práce s modelovací hmotou 

 plastelína 
 těsto 

 

 
 udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

 
 -umí mačkat, trhat, lepit, 

stříhat, vystřihovat, 
překládat a skládat papír 

 umí vytvářet jednoduché 
prostorové tvary z papíru 

 
 dovede navlékat, aranžovat, 

dotvářet, opracovávat a třídit 
při sběru přírodní materiál 

 pracuje podle slovního 
návodu nebo předlohy 

 
 umí lepit textilii, vyrobí 

jednoduchý textilní výrobek 
 

 umí pracovat s modelovací 
hmotou 

 
M: Základní útvary v prostoru a 
rovině 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV5 - Kreativita 
Prv: Ovoce a zelenina 
 
 
 
 
 
 
 
Prv: Orientace v čase 

 
ČSP-3-2-01  

 
Práce montážní a demontážní 

 
 umí montovat a demontovat 

  



 304

zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 
 

 
 
 
 

stavebnici 
 dovede sestavovat 

stavebnicové prvky do 
jednoduché plošné i 
prostorové kompozice 
 

 
ČSP-3-3-02  
pečuje o nenáročné rostliny 
 
 
 
ČSP-3-3-01  
provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

 

Pěstitelské práce 
 semena a jejich klíčení 
 ošetřování pokojových rostlin 

 
 
 
Pěstitelské práce 

 semena a jejich klíčení 
 ošetřování pokojových rostlin 

 
 

 zná základy péče o 
pokojové květiny - otírání 
listů, zalévání, kypření, 

 umí zasít semena 
 

 provádí pozorování a 
zhodnotí výsledky 
pozorování 

EV2: Základní podmínky života 
 
Prv: Živá příroda 
 

 U nás doma 
 stolování 
 příprava jednoduchého pokrmu 

 
 

 chová se vhodně při 
stolování 

 připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 

 připraví jednoduchý pokrm 
(studená kuchyně 

Prv: Domov 

 Lidové zvyky, tradice a řemesla 
(sláma, kraslice, batika 

 učí se pracovat se slámou, 
batikovat 

HV: Vokální činnosti 

 
 

Pracovní činnosti 2. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (0) 
 

Tématický celek, učivo Dílčí výstupy Průřezová témata, přesahy 

 
ČSP-3-1-01  
vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 
 
 
 
 
 

 
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci 
 
 
 
 
 
 
Práce s papírem a kartonem 
 

 
 udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

 
 

 umí mačkat, trhat, lepit, 
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  polepovat, stříhat, 
vystřihovat, překládat a 
skládat papír 

 umí vytvářet jednoduché 
prostorové tvary z papíru 

 
 
 
 

 
ČSP-3-1-02  
pracuje podle slovního návodu a předlohy 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práce s drobným materiálem 
 
 
 
 
 
Práce s textilem 
- sešívání 
 
 
 
 
 
Práce s modelovací hmotou 
- plastelína, těsto, modurit, hlína…. 
 

 
 dovede navlékat, aranžovat, 

dotvářet, opracovávat a třídit 
při sběru přírodní materiál 

 pracuje podle slovního 
návodu nebo předlohy  

 
 umí navléknout jehlu, udělat 

uzel, stříhat textil 
 naučí se zadní steh 
 umí přišít knoflíky 
 umí slepit textilii, vyrobí 

jednoduc 
 

 umí pracovat s modelovací 
hmotou 

 využívá vlastností 
modelovací hmoty ke 
zhotovení formy k otiskům 

 zhotoví výrobek z keramické 
hlíny,doplní dekor, glazuru 

 zhotoví přívěšek z moduritu 
hý textilní výrobek 

 
 
 
 

Prv – ovoce a zelenina 
 
 
 
 
 
Den matek 
 
 
 
 
 
 
Návštěva keramické dílny 
 
 

 
ČSP-3-2-01  
zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 
 

 
Práce montážní a demontážní 
 

 
 vytváří vlastní prostorové 

kompozice ze stavebnice a 
ostatního materiálu 

 pracuje podle nákresu a 
podle vlastní představy se 
stavebnicí, vyrobí 
jednoduchý dopravní 
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prostředek 
 rozebere a roztřídí díly 

stavebnice 
 

 
ČSP-3-3-02  
pečuje o nenáročné rostliny 
 

 
Pěstitelské práce 

 semena a jejich klíčení 
 ošetřování pokojových rostlin 

 

 
 ošetřuje pokojové rostliny, 

pozná alespoň čtyři druhy, 
zná jejich nároky na světlo, 
teplo, vláhu 

 chápe význam kypření, 
zalévání a hnojení pro 
pokojové rostliny 

 seznamuje se s rychlením a 
rozmnožováním pokojových 
rostlin 

 zvládne připravit záhon 
k setí, zaseje semínka 
ředkvičky, seznámí se 
s podmínkami pěstování 
zeleniny 

 jednotí a okopává ředkvičky 
 sklidí vypěstovanou zeleninu 

 

 
EV2: Základní podmínky života 
Prv – okrasné rostliny 
Prv- rozmnožování rostlin 
Exkurze do zahradnictví 
 
 

  
U nás doma 

 vybavení kuchyně 
 uchovávání potravin 
 příprava jednoduchého pokrmu 

 

 orientuje se v základním 
vybavení kuchyně 

 chová se vhodně při 
stolování 

 připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 

 připraví jednoduchý pokrm 
(studená kuchyně) 

 udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch 

Prv -zdravá výživa 
 

  
Lidové zvyky a obyčeje 

 
 seznámí se s tradičními 

zvyky 
 navštíví vánoční výstavu, 

zhotoví vánoční svícen 
 

 
HV - vánoční koledy 
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Pracovní činnosti 4. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

2 (1) 

Výstupy RVP Tematický celek, učivo Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

 
ČSP-5-1-01 
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu. 
 
ČSP-5-1-02 
Využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic. 
 
ČSP-5-1-04 
Udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. Poskytne první pomoc při úrazu. 

 
Práce s drobným materiálem 
Vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních 
pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní operace a postupy 
Lidové tradice, zvyky, řemesla. 
Zdroje – papír, karton, přírodniny, textil, drát, folie 
 
 

 
 umí vyřezávat, děrovat, 

polepovat, tapetovat 
 vytváří prostorové 

konstrukce 
 zná materiály používané 

v lidových řemeslech dle 
lidových tradic 

 dokáže udržovat při práci 
pořádek na pracovním místě 

 seznámí se s vyšíváním 
s použitím předního, 
zadního a ozdobného stehu 

 dodržuje zásady 
bezpečnosti při práci a 
hygieny práce 

 zvládá zásady první pomoci 
při úrazu 
 

 
ČJ – jazyková výchova 
ČJ – popis pracovního postupu 
MAT – měření a rýsování, jednotky 
 

 
ČSP-5-2-01 
Provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž. 
 
ČSP-5-2-02 
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu. 
 
ČSP-5-2-03 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu. 
 

 
Konstrukční činnosti 
Práce s plošnými, konstrukčními, prostorovými 
stavebnicemi.  
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. 
 

 
 montuje a demontuje 

stavebnice 
 dokáže sestavit složitější 

stavebnicové prvky – 
pracuje podle slovního 
návodu 

 dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 zvládá zásady první pomoci 
při úrazu 

 
VV – techniky plastického 
vyjadřování 
 
 

 
ČSP-5-3-01 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování. 
 

 
Pěstitelské práce 
Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování 
pokojových květin 
Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě. 
 

 
 rozlišuje rozdíly mezi setím 

a sázením rostlin 
 provádí s pomocí učitele 

množení rostlin 
odnožováním a řízkováním 

 
EV4 - Vztah člověka k prostředí 
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ČSP-5-3-02 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny. 
 
ČSP-5-3-03 
Volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní. 
 
ČSP-5-3-04 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce. Poskytne první pomoc při úrazu. 
 

 správně volí pomůcky, 
nástroje a nářadí podle 
druhu pěstitelských činností 

 ošetřuje a pěstuje rostliny 
podle pěstitelských zásad 

 dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 zvládá zásady první pomoci 
při úrazu 
 

 
ČSP-5-4-01 
Orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
 
ČSP-5-4-02 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 
 
ČSP-5-4-03 
Dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování. 

 
Příprava pokrmů 
Základní vybavení kuchyně 
Výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování. 

 
 orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
 seznámí se s přípravou 

jednoduchých pokrmů 
studené kuchyně 

 zná pravidla správného 
stolování a společenského 
chování u stolu 
 

 
PŘ – člověk a jeho zdraví 
 
 

 
 

Pracovní činnosti 5. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (0) 
Výstupy RVP Tematický celek, učivo Výstupy ŠVP Průřezová témata, přesahy 

 
ČSP-5-4-04 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce. Poskytne první pomoc i 
při úrazu v kuchyni. 
 

 
Práce s drobným materiálem 
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci 
Organizace práce 
 

 
 udržuje pořádek na svém 

pracovním místě, zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 
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ČSP-5-1-01 
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základně své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu. 
 
ČSP-5-1-03 
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu. 
 
 

 
Práce s papírem a kartonem 

 origami 
 prostorové výrobky 

 
Práce s textilem 

 šití drobných výrobků 
 
Práce s modelovací hmotou 

 plastelína, těsto, modurit, hlína 

 
 dovede vyřezávat, děrovat, 

polepovat, 
 vytváří prostorové 

konstrukce z papíru 
 zná různé druhy stehu - 

přední, zadní, ozdobný 
 seznámí se s látáním, 

vyšíváním, sešíváním 
 pracuje s různými materiály 

a volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 

 
 pracuje s modelovací 

hmotou 

 
MAT – měření a rýsování, 
jednotky, tělesa 
ČJ – popis pracovního postupu 
Návštěva keramické dílny 

ČSP-5-2-01 
Provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž. 
 
ČSP-5-2-02 
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu. 
 

Konstrukční činnosti 
Práce s plošnými, konstrukčními, prostorovými 
stavebnicemi. Sestavování modelů. 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. 
 

 montuje a demontuje 
stavebnici 

 dovede sestavovat složitější 
stavebnicové prvky 

 umí pracovat podle slovního 
návodu, předlohy nebo 
jednoduchého schématu 

 

OSV9 - Kooperace a kompetice 

 
ČSP-5-3-01 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování. 
 
ČSP-5-3-02 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny. 
 
ČSP-5-3-03 
Volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní. 

 
Pěstitelské práce 
Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo 
Pěstování pokojových květin 
Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě. 
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

 
 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské 
pokusy a pozorování 

 ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové i 
jiné rostliny 

 volí podle druhu 
pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje 
a náčiní 

 seznámí se s rostlinami 
jedovatými, rostlinami jako 
drogy, alergiemi 

 

  

 
ČSP-5-4-01 
Orientuje se v základním vybavení 
kuchyně. 
 

 
Příprava pokrmů 
Základní vybavení kuchyně, výběr, nákup a skladování 
potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování. 

 
 orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
 seznámí se s přípravou 

 
MKV2 -  
Lidské vztahy 
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ČSP-5-4-02 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 
 
ČSP-5-4-03 
Dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování. 
 

Technika v kuchyni – historie a význam 
 

jednoduchých pokrmů 
 zná pravidla správného 

stolování a společenského 
chování 

 
ČSP-5-1-02 
Využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic. 

 
Lidové zvyky, tradice a řemesla 
(sláma, kraslice, batika, lidové pečivo….) 

 
 zná některé lidové zvyky, 

tradice, řemesla 
 pracuje s materiálem s prvky 

lidových tradic 
 

  

 
 

II. stupeň 
 

Pracovní činnosti 7. ročník 
Dotace celkem (z toho 

disponibilní): 
1 (0) 

Výstupy RVP Výstupy ŠVP Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 Práce s technickými materiály  
 
ČSP-9-1-01 
provádí jednoduché práce s 
technickými materiály a 
dodržuje technologickou 
kázeň 
 
ČSP-9-1-02 
řeší jednoduché technické 
úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí 
 
ČSP-9-1-03 
organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost 
 
ČSP-9-1-04 

 
 zná bezpečnostní a hygienické zásady při práci. 
 poskytne první pomoc při úrazu. 
 chápe význam pracovních činností a důležitost manuální 

práce. 
 orientuje se v technické dokumentaci, uvědomuje si 

důležitost technického kreslení. 
 zvládá vlastní náčrt jednoduchého výrobku a bez pomoci se 

v něm orientuje. 
 bezpečně pracuje se dřevem, zná druhy dřeva a orientuje se 

v jeho rozdělení, samostatně volí a uplatňuje vhodně činnost 
při práci se dřevem, vnímá důležitost přírodních produktů. 

 pracuje s kovem, zná druhy kovů a jejich rozdělení, 
samostatně plánuje a organizuje svou pracovní činnost, 
vnímá důležitost přírodních nerostů a jejich využití v praxi. 

 pracuje s plasty, zná druhy rozdělení plastů, samostatně volí 
a uplatňuje vhodně činnosti, usiluje o zlepšení životního 

 
Pracovní pomůcky a nástroje: 

 bezpečnost a hygiena při 
práci 

 technické výkresy a náčrty - 
čtení jednoduchých 
technických výrobků 

 
Vlastnosti materiálu a zpracování, 
jednoduché pracovní operace: 

 druhy dřeva  
 práce s různým použitím 

nářadí určeným výhradně 
pro dřevo 

 jednoduché zpracování 
dřeva formou opracování za 
použití různých způsobů 

 
EV – vztah člověka k prostředí 
M: Úhly 
F: Měření fyzikálních veličin 
Př: Praktické poznávání přírody 
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užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 
 
ČSP-9-1-05 
dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první 
pomoc při úrazu 
 

prostředí, třídění odpadu (řezání, pilování, broušení, 
vrtání) 

 spojování dřeva hřebíky 
 práce s různým použitím 

nářadí určeným výhradně 
pro kovo a plasty 

 rozdělení a poznávání kovů 
 nářadí kovo a dřevo 
 práce s kovem, opracování 

kovu - řezání, stříhání, 
ohýbání, sekání, pilování, 
nýtování 

 rozdělení a zpracování 
různých druhů plastu 

 kombinovaná spojení 
materiálu kovo - dřevo – 
plasty 
 

Technika a volný čas - organizace 
práce, řemesla: 

 2 výrobky 
 

 Pěstitelské práce, chovatelství   

 
ČSP-9-3-01 
volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných rostlin 
 
ČSP-9-3-02 
pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu 
 
ČSP-9-3-03 
používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich 
údržbu 
 
ČSP-9-3-04 
prokáže základní znalost 
chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu 
se zvířaty 
ČSP-9-3-05 
dodržuje technologickou 

  
 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, 

technologickou kázeň a hygienu. 
 zachází správně s používaným nářadím, provádí jeho 

údržbu. 
 poskytne první pomoc při úrazu 
 konkretizuje význam pěstování rostlin pro člověka. 
 dokáže vysvětlit ekologické požadavky na výživu a ochranu 

rostlin. 
 vysvětlí vznik a význam půdy, popíše složení. 
 porovná způsob zpracování na velké ploše, zahrádkách, 

školním pozemku. 
 dokáže zpracovat půdu na podzim a na jaře před setím a 

výsadbou. 
 zhodnotí význam přírodních a průmyslových hnojiv pro 

výživu rostlin. 
 založí kompost, odebere půdní vzorek k rozboru. 
 určí orientačně půdní druh hmatem. 
 vysvětlí princip ochrany půdního fondu. 
 rozpozná osivo, sadbu a výpěstky běžných druhů zeleniny. 

 
Bezpečnost a hygiena práce: 
 
Základní podmínky pro pěstování: 

 půda a její zpracování, 
výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy 

 
Půda: 
Zelenina: 

 osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady 
pěstování; pěstování 
vybraných druhů zeleniny 

Chovatelství: 
 chov zvířat v domácnosti, 

podmínky chovu, hygiena a 
bezpečnost chovu; kontakt 
se známými a neznámými 
zvířaty 

 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
 
OSV - Kooperace a kompetice 
 
EV - Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
EV - Vztah člověka k prostředí 
 
OV: Mezi lidmi 
Př: Člověk a příroda 
VV: Dekorační práce 
TV: Sportovní hry 
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kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu, včetně 
úrazu způsobeného zvířaty 

 vysvětlí význam pěstování zeleniny pro člověka. 
 zařazuje vybrané druhy zeleniny do příslušných skupin. 
 objasní podmínky a zásady pěstování zeleniny - 

harmonogram výsevu a výsadby, agrotechnické lhůty, 
hloubka výsevu, spon. 

 dokáže vypěstovat zeleninovou sadbu pikýrováním. 
 rozliší způsoby pěstování zeleniny ze sadby a z přímého 

výsevu. 
 zvládá jednoduché postupy při pěstování vybraných druhů 

zeleniny na školním pozemku - příprava záhonů, výsev, 
výsadba, ošetřování během vegetace. 

 rozliší známé druhy plevelů. 
 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty. 
 

 

Pracovní činnosti 8. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 
1 (0) 

Výstupy RVP Výstupy ŠVP Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 Příprava pokrmů   
 
ČSP-9-5-01 
používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně 
obsluhuje základní kuchyňské 
spotřebiče. 
 
ČSP-9-5-04 
dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti 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 

 
 používá základní kuchyňský inventář, bezpečně obsluhuje 

základní kuchyňské spotřebiče. 
 udržuje pořádek a čistotu. 
 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc při úrazech v kuchyni. 
 sestaví jídelníček, nakoupí potraviny, dokáže je správně 

uskladnit. 
 připraví jednoduché pokrmy tepelnou úpravou i za studena. 
 dodržuje zásady zdravé výživy. 
 dodržuje základní principy stolování, společenského chování 

a obsluhy u stolu ve společnosti. 
 provede základní úklid kuchyně.. 

 
kuchyně: 
základní vybavení, udržování 
pořádku a čistoty, bezpečnost a 
hygiena provozu 
potraviny: 
výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin, sestavování jídelníčku 
příprava pokrmů: 
úprava pokrmů za studena, základní 
způsoby tepelné úpravy, základní 
postupy při přípravě pokrmů a 
nápojů 
úprava stolu a stolování: 
jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu, slavnostní stolování 
v rodině, zdobné prvky a květiny na 
stole 

 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
MV - Kulturní diference 
MV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OV: Život mezi lidmi 
OV: Psychické procesy a stavy 
OV: Osobnost 
F: Změny skupenství látek 
F: Vedení el. proudu v 
polovodičích 
Ch: Kyseliny a hydroxidy 
Př: Poskytování první pomoci, 
zdraví 
Vv: Užitá grafika 
TV: Člověk a sport 
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stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti. 

 Provoz a údržba domácnosti   

 
ČSP-9-4-01 
provádí jednoduché operace 
platebního styku a domácího 
účetnictví 
 
ČSP-9-4-02 
ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních 
činnostech v domůcnosti a 
orientuje se v návodech 
k obsluze běžnýh domácích 
spotřebičů 
 
ČSP-9-4-03 
správně zachází 
s pomůckami, nástoji, 
nářadím a zařízením včetně 
údržby, provádí drobnou 
domácí údržbu 
 
ČSP-9-4-04 
dodržuje základní hygienická 
a bezpečností pravidla a 
předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu 
el. proudem 
 

 
 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího 

účetnictví 
 

 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domůcnosti a orientuje se v návodech 
k obsluze běžnýh domácích spotřebičů 

 
 správně zachází s pomůckami, nástoji, nářadím a zařízením 

včetně údržby, provádí drobnou domácí údržbu 
 

 dodržuje základní hygienická a bezpečností pravidla a 
předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu el. 
proudem 

 
Finance, provoz a údržba 
domácnosti. 
 
 
 
Elektrotechnika v domácnosti. 

 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

 Design a konstruování   
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ČSP-9-2-01 
sestaví podle návodu, náčrtu, 
plánku daný model 
 
ČSP-9-2-02 
navrhne a sestaví jednoduché 
konstrukční prvky a ověří a 
porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj. 
 
ČSP-9-2-03 
provádí montáž, demontáž i 
údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 
 
ČSP-9-2-04 
dodržuje zásady bezpečnosti 
a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy, 
poskytne první pomoc 
 

 
 sestaví podle návodu, náčrtu, plánku daný model 

 
 

 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a 
porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu 

 
 
 

 provádí montáž, demontáž i údržbu jednoduchých předmětů 
a zařízení 

 

 
Stavebnice -  konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické, 
sestavování modelů, montáž, 
demontáž 
 
Návod, předloha, náčrt, plán, 
schéma 

 
OSV – sebekontrola, spolupráce, 
trpělivost, nápaditost 
 
Fyzika 

 Svět práce   

 
ČSP-9-8-01 
orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí  
 
ČSP-9-8-02 
posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní 
přípravy 
 
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 

 
 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného dalšího vzdělávání. 
 orientuje se v právních činnostech vybraných profesí a má 

přehled o učebních oborech a středních školách. 
 posoudí své možnosti v oblasti profesí, případně pracovní 

orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života. 
 

 
Trh práce: 

 povolání, druhy pracovišť 
prac. prostředků, charakter 
a druhy prac. činností, 
požadavky kvalifikační, 
zdravotní, osobnostní 

 
Volba profesní orientace: 

 základní principy, 
sebeznávání,  
osobní zájmy a cíle, tělesný 
a duševní stav, 
sebehodnocení, využívání 
poradenských služeb 

 

 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
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  hodnotí, která profese mu vyhovuje 
 orientuje se v profesích, které jsou jeho osobě blízké 
 kriticky hodnotí sám sebe s ohledem na budoucí profesi 

Výchova k volbě povolání 
Typy povolání a jejich hodnocení 
Akční plánování 
Povolání mých rodičů 
Návštěva úřadu práce 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 

 
 
 

Pracovní činnosti 9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 
1 (0) 

Výstupy RVP Výstupy ŠVP Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 SVĚT PRÁCE   
 
ČSP-9-8-01 
orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí  
 
ČSP-9-8-02 
posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní 
přípravy 
 
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 

 
 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí a má 

přehled o učebních oborech a středních školách. 
 

 posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní 
orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života. 

 
 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného dalšího vzdělání. 
 

 seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

 
 prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při 

ucházení se o zaměstnání. 
 

 seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v 
případě neúspěšného hledání zaměstnání. 

 
Možnosti vzdělání: 

 náplň učebních a studijních 
oborů, příjmací 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 zaměstnavatelů 
 
Podnikání: 

 druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, 
drobné a soukromé 
podnikání 

 
OSV - Mezilidské vztahy 
 
OSV – Komunikace 
 
OSV - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
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  je informován o nabídce SŠ, SOŠ a SOU 
 vyplní přihlášku k dalšímu studiu 
 chápe význam výstupního hodnocení 
 rozlišuje význam rozhodnutí - zamítnutí 
 ví, kdy podat odvolání 

 

Výchova k volbě povolání 
Informace o možnostech studia 
Přihláška na SŠ, SOŠ, SOU 
výstupní hodnocení 
Odvolání, Rozhodnutí 

 
OSV – Komunikace 
 
OSV - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

 DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE   

  
 zná další služby v on-line aplikacích na google.cz a dokáže 

je spustit 
 spustí službu kalendář a dokáže se orientovat v pracovním 

prostředí  
 umí nastavit propojení kalendáře s e-mailovou adresou nebo 

s mobilním telefonem  
 dokáže vytvořit kalendář  
 dokáže založit událost, upravovat ji, nastavit upozornění, 

popř. smazat - spustí službu mapy a dokáže se orientovat v 
pracovním prostředí a upravovat zobrazení mapy  

 umí vyhledat zeměpisnou polohu  
 dokáže využívat nástroje webu: měření vzdálenosti, výškový 

profil, street view apod.,  
 dokáže plánovat trasy a upravovat je podle různých 

požadavků  
 zná běžné weby pro plánování spojů  
 umí vyhledat spoj dle zadaných parametrů  
 uvědomuje si základní právní a etické normy související s 

publikováním na internetu  
 má představu o praktickém využití blogu (nejlépe ve svém 

blízkém oboru)  
 orientuje se v pracovním prostředí Bloggeru  
 motivy, nastavení, publikování  
 umí vytvořit, pojmenovat, upravit, nastavit, nasdílet, 

příspěvek - zná a umí použít, popř. kombinovat základní 
objekty (text, obrázek, odkaz, video)  

 dokáže spolupracovat na blogu  
 dbá bezpečnostních pravidel ohledně vlastní identity a zná 

možná nebezpečí  
 má představu o praktickém využití formuláře (nejlépe ve 

svém blízkém oboru)  
 orientuje se v pracovním prostředí Formulářů  
 motivy, nastavení, otázky, odpovědí  
 umí vytvořit, pojmenovat, upravit, nastavit, nasdílet, formulář 
 chápe propojení dotazníku a tabulky s výsledky - dokáže 

 
1. Kalendář - vytvoření kalendáře - 
nastavení kalendáře, propojení s 
mobilním telefonem - přidání a 
ubrání kalendáře - sdílení kalendáře 
s partnerem - nastavení a tvorba 
událostí  
 
2. Mapy - prohlížení mapy a 
vyhledání určitého místa - nastavení 
zobrazení mapy - vyhledání trasy z 
místa na místo - možnosti nastavení 
trasy  
 
3. IDOS – vyhledávání a plánování 
spojů v dopravě  
 
4. Blogger – publikování na 
internetu - tvorba webové stránky 
(blogu) - plán rozložení dokumentu - 
webová prezentace zvoleného 
tématu  
 
5. Formuláře – sběr a třídění 
informací 

 
MV - Vnímání autora mediálních 
sdělení, fungování a vliv médií ve 
společnosti, tvorba mediálního 
sdělení 
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vyhodnotit formulář (grafy) a dále pracovat se získanými 
  daty v tabulce (př. funkce) 

 
 

4. 10. Volitelné předměty 

Od 7. ročníku si žáci mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů, které se učí v dotaci: 7. ročník - 1 hodina týdně, 8. ročník - 2 hodiny týdně, 9. ročník - 3 
hodiny týdně. Žáci všech tříd v ročníku jsou v danou hodinu rozděleni do skupin dle předmětů. Skupiny jsou v počtu 12 - 15, maximálně 20 žáků. 

4. 10. 1. Informační technologie 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
     Předmět je volitelný a přístupný pro všechny žáky školy, od 7. ročníku a dále od 9. ročníku. Žáci si na konci 6. a 8. ročníku vyberou předmět. 
Pro informatiku je ve škole specializovaná učebna s 18 PC pro žáky, jedním pro učitele, dataprojektorem. Dále lze k výuce Informatiky využívat multimediální 
učebnu s interaktivní tabulí. 
Předmět se učí 1 hod/týdně v sedmém ročníku a devátém ročníku. 
Žáci mohou být děleni do skupin, maximálně po 18. Učební osnovy jsou tedy zpracovány jednotně pro úroveň začátečníků až pro úroveň pokročilých.  
Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, 
textem, tabulkami, k tvorbě prezentací a k jednoduchému programování www stránek. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které 
se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 
 
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

 zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto 
poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci 
s technikou 
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Kompetence k řešení problémů 

 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními 
technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

 vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
 

Kompetence komunikativní 
 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 
 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 
Kompetence sociální a personální 

 při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod. 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí 
se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný 
 

Kompetence občanské 
 žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) 

tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 
 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými 

cestami 
 

Kompetence pracovní 
 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
 žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 
 

Informační technologie 7. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1(1) 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo Průřezová témata, přesahy 

 
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ 
INFORMACÍ     

 
Seberegulace a sebeorganizace 
 
Psychohygiena 
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ICT-9-2-01 
ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory  
a využívá vhodných aplikací  
 
ICT-9-2-02 
uplatňuje základní estetická a 
typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem 
 
ICT-9-2-03 
pracuje s informacemi v souladu se 
zákony o duševním vlastnictví 
 

 rozumí pojmu počítačová grafika, dokáže ji charakterizovat a 
rozdělit 

 chápe principy zpracování grafických dat na PC  
 dokáže rozlišit vektorové a rastrové zpracování grafické 

informace 
 rozumí pojmu vektor a dokáže ho graficky znázornit 
 rozumí pojmům pixel a rozlišení a dokáže v jednoduché 

podobě znázornit rastrový obrázek 
 zná základní grafické formáty a jejich označení v podobě 

přípon souborů 
 zná základní HW komponenty pracující s grafickými 

informacemi a jejich základní principy (grafická karta, 
zobrazovací zařízení, tiskárna, dig, fotoaparát 

 zná a odlišuje základní barevné modely, principy zobrazení 
jejich využití, závislost na velikosti dat 
 

 
Obecný úvod do PC 
grafiky 

 

  

 
 zná nejpoužívanější rastrové editory a dokáže o nich zjistit 

informace, popř. je legálně získat na Internetu 
 orientuje se v pracovním prostředí programu, dokáže si 

upravovat jeho vzhled a zobrazovat jednotlivé panely 
nástrojů 

 dokáže pracovat se soubory v programu (otevření, uložení, 
zavření) 

 orientuje se v hlavním panelu nástrojů a dokáže použít 
základní kreslící nástroje 

 dokáže používat jednotlivé nástroje a měnit jejich nastavení 
 dokáže provádět výběry pro další práci 
 umí otevřít fotografii a aplikovat na ni různé kreslící nástroje 
 dokáže provádět základní úpravy fotografií: změny 

horizontu, retuše, záměny, vkládání obrázků, textu, retuš 
červených očí apod.) 
 

 
Rastrový grafický editor 
(práce s graf. daty) 

 

  

 
 zná nejpoužívanější vektorové editory a dokáže o nich zjistit 

informace, popř. je legálně získat na Internetu 
 orientuje se v pracovním prostředí programu, dokáže si 

upravovat jeho vzhled a zobrazovat jednotlivé panely 
nástrojů 

 umí použít nastavení pracovní plochy měřítko, pohledy, 
vodící čáry, apod. 

 dokáže pracovat se soubory v programu (otevření, uložení, 
zavření) 

 
Vektorový grafický editor 
(práce s graf. daty) 
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 chápe pojem objekty vektorové grafiky a principy složení z 
vektorů 

 vytváří základní grafické objekty a umí je jednoduše upravit 
 zná základní funkce pro úpravu objektů  
 dokáže vytvořit jednoduché logo pomocí základních objektů 

 

 
 zná nejpoužívanější programy pro práci s 3D obrazem, 

dokáže o nich zjistit informace, popř. je legálně získat na 
Internetu 

 zná základní položky pracovního prostředí (panely nástrojů, 
okno náhledu) 

 dokáže používat základní kreslící nástroje a vytvářet 
jednoduché 3D objekty 

 umí nahlížet na objekt z různých míst v 3D prostoru 
 umí editovat a upravovat existující 3D objekty 
 dokáže pracovat se soubory v programu (otevření, uložení, 

zavření) 
 

 
Tvorba a editace 3D 
obrazu 
 

 

  

 
 zná nejpoužívanější „gif“ editory a dokáže o nich zjistit 

informace, popř. je legálně získat na Internetu 
 rozumí principu zpracování pohyblivého obrázku (animace) 
 orientuje se v pracovním prostředí programu, dokáže si 

upravovat jeho vzhled a zobrazovat jednotlivé panely 
nástrojů 

 dokáže pracovat se soubory v programu (otevření, uložení, 
zavření) 

 dokáže si založit vlastní gif soubor a editovat jednotlivé 
snímky 

 z vlastních obrázků vytvořených v rastrovém editoru dokáže 
vytvořit pohyblivý obrázek a nastavovat jeho vlastnosti 

 zná nejpoužívanější programy pro práci s videem (editory, 
přehrávače) dokáže o nich zjistit informace, popř. je legálně 
získat na Internetu 

 zná základní položky pracovního prostředí (panely nástrojů, 
okno náhledu, časová osa, 

 umí si přizpůsobovat pracovní prostředí programu 
 umí importovat media do časové osy (obrázky, klipy, 

videosekvence) 
 orientuje se v časové ose a ve scénáři videa 
 dokáže využívat efekty dostupné v programu 
 umí vkládat různé přechody mezi snímky 
 umí vložit titulky na začátek, konec popř. v průběhu videa a 

Tvorba a editace 
pohyblivého obrazu - 
videa 
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editovat je 
 umí přidat zvukový komentář, popř. hudbu na pozadí videa a 

dokáže ji upravit v časové ose 
 dokáže vyexportovat video do různých nejpoužívanějších 

formátu, pro různá zařízení, popř. použít různé typy 
kódování 

 

Informační technologie  9. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní): 
1 (1) 

RVP – hlavní okruhy, 
očekávané výstupy 

ŠVP – dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

Zpracování a využití informací    

ICT-9-2-01 
ovládá práci s textovými  
a grafickými editory i tabulkovými 
editory  
a využívá vhodných aplikací 

ICT-9-2-02 
uplatňuje základní estetická  
a typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem 

 
 rozumí základním pojmům z oblasti PC grafiky 
 na základní úrovni zná z pohledu uživatele program 

Inkscape - orientuje se  
v hlavním panelu nástrojů a dokáže použít základní kreslící 
nástroje 

 rozumí pojmu vektorová grafika 
 dokáže použít obrázek stažený z Internetu k další práci 

v grafickém programu 
 zná základní grafické formáty a jejich označení v podobě 

přípon souborů 
 zná postup přihlášení i práce v online grafickém editoru 

Canva 
 zná možnosti úpravy grafických šablon v nástroji Canva 
 dokáže vytvořit z dostupných šablon pozvánku, plakát 

k libovolné akci i koláž z fotografií 
 dokáže rozlišit, jaký formát a typ souboru exportu je 

nejvhodnější pro další použití v závislosti na okolnostech 
 

 
Tvorba grafiky 
v desktopovém  
i online prostředí 

 
Komunikace 
řešení problémů a rozhodování 
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ICT-9-1-01p 
vyhledává potřebné informace  
na internetu; dodržuje pravidla 
zacházení  
s výpočetní technikou; osvojí si 
základy elektronické komunikace 
 
 
 
 
 
 

 zná typologii webových stránek 
 rozlišuje, o jaký typ webu se jedná (osobní, firemní, blog, e-

shop apod.) 
 zná principy a zásady, jaké by měl každý web dodržovat 
 dokáže rozlišit moderní i zastaralé prvky  

na webových stránkách 
 zná aktuální trendy v oblasti webdesignu 
 dokáže se kriticky zamyslet a zhodnotit libovolný web a 

doporučit změny/úpravy 
 rozumí základním pojmům – doména, webhosting, 

responzivní zobrazení 
 

 

 
Typologie webových 
stránek 

 
MKV 
Kulturní diferenciace 
OSV 
Rozvoj schopnosti poznávání 
 

 

ICT-9-2-05 
zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické 
a multimediální formě 
 
 

 
 zná možnosti i limity platformy Webnode 
 seznámí se s pestrou nabídkou šablon pro další úpravu 
 orientuje se v hlavním editoru a zvládá všechny hlavní 

funkce – přidání nové sekce, změna velikosti, barvy a fontu 
písma, přidání vlastního obrázku z počítače, výměna 
obrázku za vhodnější z databanky Webnode, změna ikon, 
úprava barevného schématu webu, možnosti publikování 

 dokáže se zamyslet, jaké informace by na daném webu 
podle zaměření webu neměly chybět 

 dokáže vytvořit uživatelsky přívětivý web – aby byl pro 
návštěvníka intuitivní  
a přehledný 

 dokáže testovat správnost zobrazení na více zařízeních 
(počítač a mobilní telefon), je schopen opravit případné 
nedostatky v zobrazování 
 
 

 
Vytváření webových 
stránek  
na platformě Webnode 

 
OSV 
Komunikace 
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ICT-9-2-03 
pracuje s informacemi v souladu se 
zákony o duševním vlastnictví 
 
ICT-9-2-04 
používá informace z různých 
informačních zdrojů a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji 
 
 
 

 
 dokáže zaplnit webovou stránku vhodným grafickým i 

textovým obsahem 
 zná internetové databanky, kde je možné stáhnout vhodné 

ikony a ilustrační obrázky 
 zná typologii loga, principy a zásady jeho vytváření 
 dokáže vnímat rozdíly a poznat moderní prvky v logách 

různých společností 
 podněcuje se kreativní myšlení v procesu  

od náčrtu po finální verzi loga 
 zná základní pojmy z oblasti designu loga – redesign, chytré 

logo apod. 
 dokáže v grafickém programu vytvořit jednoduché logo 
 dokáže vytvořené logo exportovat ve více formátech podle 

potřeby 
 vyvaruje se základních chyb, jako je např. nízké rozlišení 

fotografií nebo přítomnost jiných rušivých elementů 
 

 
Tvorba loga a doplňující 
grafický  
i textový obsah pro 
potřeby webu 

 
MV  
Práce v týmu 
Přesnost a věcná správnost 
sdělení  
 
VDO 
Výchova k úctě k zákonu 

 

 

4. 10. 2. Sportovní hry 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět sportovní hry je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Předmět sportovní hry vychází a navazují na vyučovací předmět tělesná 
výchova. Předmět sportovní hry poskytuje žákům prostor k hlubšímu osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního 
náčiní a nářadí. Žáci jsou seznámeni s pohybovou prevencí, korekcí jednostranného zatížení.  
 
Obsah předmětu sportovní hry je vyučován převážně v tematických blocích. Učivo je členěno do tematických celků. Předmět je zaměřen na rozvoj a 
zdokonalování pohybových dovedností. Žáci by měli své pohybové dovednosti aplikovat v rámci jednotlivých sportovních her (volejbal, basketbal, fotbal, frisbee, 
florbal). Žáci jsou seznámeni s pravidly sportovních her. Obsahem činnosti je fotbal, sálová kopaná, volejbal, basketbal, vybíjená, házená, florbal, frisbee, ringo. 
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Náplní je herní činnost jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie. Předmět sportovní hry rozvíjí všechny klíčové 
kompetence. 
 
Časové vymezení předmětu 
Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný předmět na 2. stupni v 7. ročníku s jednohodinovou časovou dotací. 
 
Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá nekoedukovaně.  
 
Ve výuce se využívají formy a metody práce: 

 výklad pedagoga, demonstrace cviků,  
 frontální výuka, 
 samostatná a skupinová forma, 
 individuální řešení zadaných úkolů. 

 

 

Sportovní hry 7. ročník 
Dotace: celkem (z toho 

disponibilní) 

1 (1) 

Hlavní okruhy, očekávané výstupy 
žáka 

Konkretizované výstupy žáka Konkretizované učivo 
Průřezová témata, přesahy, 

MPV 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

TV-9-1-01 
aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem. 

 

 
Zná správný pohybový režim, jeho délku a 
intenzitu. 

 
Rozdíly mezi TV a sportem dívek a chlapců, 
rekreační a výkonnostní sport. 

 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
(nové poznatky a pohybové 
dovednosti) 

 

TV-9-1-02 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti;  
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. 

 

 
Volí vhodnou zátěž odpovídající svému 
věku, orientuje se v průpravných, 
kompenzačních, relaxačních a jiných 
zdravotně zaměřených cvičeních a umí 
tato cvičení prakticky využít. 
 

 
Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, 
průpravná, kompenzační, vyrovnávací  
a relaxační cvičení,kondiční programy. 
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TV-9-1-03 
samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností – zatěžovanými svaly. 

 

 

Zná a používá přípravné cviky před 
pohybovou činností, jednoduché kondiční 
programy, cviky na zklidnění po zátěži. 

 

 

Manipulace se zatížením, 

cvičení na přípravu organismu před různými 
druhy pohybových činností. 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 

TV-9-2-01 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech 

 

TV-9-2-02 

posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 

 

 

 

Ovládá a dodržuje základní pravidla 
sportovních her – přehazovaná, kopaná, 
florbal, košíková, odbíjená, 

 ovládá manipulaci s florbalovou hokejkou 
– vedení míčku, přihrávky, střelba, 
zpracování míčku,  

ovládá manipulaci s míčem – jednoruč, 
obouruč, střelba na koš, přihrávky, chytání 
a zpracování míče,  

spolupracuje ve hře a uplatňuje 
jednoduché herní systémy a kombinace. 

 

Zvládá pohybové hry s různým 
zaměřením, netradiční pohybové hry a 
aktivity, 

ovládá pravidla hry a při hře je dodržuje, 

chápe význame pohybových her pro 
navazování kontaktů, 

jedná fair play, 

raduje se ze hry, ne z prohry protihráče, 

 
Sportovní hry 

Basketbal – základní pravidla, herní činnosti 
jednotlivce, hra. 

 

Kopaná – herní činnosti jednotlivce (vedení 
míče, přihrávky), hra. 

 

Volejbal – herní činnosti jednotlivce, 
přihrávka, nahrávka, podání, hra. 

 

Házená – herní činnosti jednotlivce, 
přihrávka, hra. 

 

Florbal – herní činnosti jednotlivce, vedení 
míčku, střelba, herní kombinace, hra.  

 

Vybíjená, přehazovaná, soutěživé a 
modifikované hry.  

 

 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
(zvládání emocí při hře, aktivita, 
sledování spoluhráčů). 
 
OSV – Kreativita (tvorba herních 
situací ve skupinách). 
 
OSV – Poznávání lidí (sportovní hry 
ve skupinách, vzájemná spolupráce). 
 
OSV – Mezilidské vztahy (cvičení ve 
skupinách, vzájemná dopomoc, 
schopnost empatie, vnímání a 
tolerance odlišností). 
 
OSV – Komunikace (cvičí se 
v asertivní komunikaci). 
 
EV – vztah člověka k prostředí. 
 
MKV – lidské vztahy. 
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umí využívat pro pohybové hry přírodního 
prostředí, 

při pohybových hrách v různém prostředí 
si uvědomuje význam bezpečnosti, 

samostatně se rozhoduje.  

 

 

 

Pohybové hry 

Frisbee – herní činnosti jednotlivce, přihrávka, 
hra. 

 

Ringo – herní činnosti jednotlivce, přihrávka, 
hra.  

  

Úpolové pohybové hry. 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 

TV-9-3-01 

užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 

 

 

Ovládá základní organizační názvosloví 
osvojovaných činností, 

využívá při hrách smluvené povely, 
signály atd. 

 

Komunikace v TV 

Zná tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené signály, gesta, povely, 
značky, základy grafického záznamu pohybu, 
vzájemná komunikace. 

 

 

TV-9-3-02 

naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody při 
sportu 

 

 

Spolupracuje při osvojování pohybových 
činností, dodržuje zásady jednání a 
chování v duchu fair play, zná olympijské 
ideály, dodržuje pravidla. 

 

Pravidla sportovních a pohybových her, fair 
play. 

 

  
  

 

TV-9-3-03 

dohodne se na spolupráci i jednoduché 

 
 Orientuje se v prostoru a v činnostech 

při nestandardních podmínkách, 
 umí použít sportovní výstroj a výzbroj 

 
Organizace prostoru a pohybových činností, 
nestandardní podmínky, výběr výstroje a 
výzbroje a její ošetření. 
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taktice vedoucí k úspěchu družstva 
a dodržuje ji 

 

(dle podmínek školy) a umí se o ně 
starat, 

 dodržuje pravidla prováděných činností 
při hrách, soutěžích a závodech. 
 

 

TV-9-3-04 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

 

 

Dodržuje zásady jednání a chování, fair 
play. 

 

 

Zásady jednání a chování v různém prostředí 
a při různých činnostech. 

 

 
TV-9-3-05 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 

Je schopen změřit výkon spolužáků, umí 
zapsat výkon spolužáků, rozpozná chyby 
a umí posoudit výkon spolužáků. 

 

 
 Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností – měření, evidence, 
vyhodnocování. 

 

 

4. 10. 3. Praktické činnosti 

     Předmět je volitelný a přístupný pro všechny žáky školy v 7. ročníku a 9. ročníku. 
 
Člověk a svět práce se vyučuje v 7., 9. ročníku ve skupině maximálně s dvaceti žáky. 
 
Časová dotace: 
 
V 7. ročníku kapitola Práce s technickými materiály střídavě s Pěstitelskými pracemi (období podzim a jaro se realizují pěstitelské práce na školním pozemku, 
zima je pak vyhrazena pro práci s technickými materiály v dílnách školy). 
 
V 9. ročníku se jedná o 1 hodinu týdně kapitola Provoz a údržba domácnosti, kapitola Design a konstruování a Práce s laboratorní technikou. 
     Učitelé v této vzdělávací oblasti rozvíjejí u žáků kompetence k učení (žáci vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívají v 
procesu učení i v praktickém životě, chápou souvislosti a dalšími předměty - přírodopis, výchova ke zdraví ...), komunikativní kompetence (učitelé usilují o 
kultivaci ústního projevu žáků,tito se vyjadřují stručně a výstižně, vystupují před třídou s ústními projevy a vlastními slovy vyjadřují hlavní myšlenky textu, pořizují 
si výpisky, zapojují se do diskuze, přiměřeně reagují na názory druhých), kompetence k řešení problémů ( uvědomují si problémové situace, dodržují 
bezpečnostní a hygienické předpisy, které si vytvořili, prakticky si ověřují správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikují při řešení obdobných nebo 
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nových problémových situací), kompetence sociální a personální ( efektivně spolupracují ve skupinách, vytvářejí společná pravidla skupinové práce, diskutují nad 
problémy, oceňují práci druhých), kompetence občanské ( prohlubují se především exkurzemi, výstavami, sledováním kulturních tradic v obci a okolí), 
kompetence pracovní ( žáci se chovají šetrně k vybavení a zařízení pracoven, orientují se na pracovním trhu ve svém regionu, vybírají si vhodné budoucí 
profesní zaměření, orientují se v základních aktivitách týkajících se podnikání). 
 
Strategie: 
Při výuce využívají pedagogové vybavení, pomůckami, nástroji a nářadím, z fondu školy. Žáci si vyhledávají informace v knihovnách a na internetu, prokazují 
získané dovednosti a vědomosti při realizaci projektů a na exkurzích. 
 
Cíle: 
Žáci zpočátku pomocí učitele, postupně samostatně získávají pracovní návyky a dovednosti. Jsou vychovávání k šetrnému zacházení s nástroji, nářadím a 
zařízením, uplatňují hygienické návyky a bezpečnost práce. Orientují se na pracovním trhu, vybírají si profesní zaměření odpovídající jejich dovednostem, 
schopnostem a typu osobnosti. 
 
 

Praktické činnosti 7. ročník 
Dotace celkem (z toho 

disponibilní): 
1 (1) 

Výstupy RVP Výstupy ŠVP Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 Práce s technickými materiály  
 
ČSP-9-1-01 
provádí jednoduché práce s 
technickými materiály a 
dodržuje technologickou 
kázeň 
 
ČSP-9-1-02 
řeší jednoduché technické 
úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí 
 
ČSP-9-1-03 
organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost 
 
ČSP-9-1-04 
užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 

 
 provádí jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň  
 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 
 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku 
 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu  

 

 
Vlastnosti materiálu, užití v praxi 
(dřevo, kov, plasty, kompozity) 
 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 
pro ruční opracování 
jednoduché pracovní operace a 
postupy 
 
Organizace práce, důležité 
technologické postupy 
technické náčrty a výkresy, technické 
informace, návody 
úloha techniky v životě člověka, 
zneužití techniky, technika a životní 
prostředí, technika a volný čas, tradice 
a řemesla 
  

 
EV – vztah člověka k prostředí 
 
M: Úhly 
 
F: Měření fyzikálních veličin 
 
Př: Praktické poznávání přírody 
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výrobku 
 
ČSP-9-1-05 
dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první 
pomoc při úrazu 
 
 Pěstitelské práce, chovatelství   

 
ČSP-9-3-01 
volí vhodné pracovní postupy 
při pěstování vybraných rostlin 
 
ČSP-9-3-02 
pěstuje a využívá květiny pro 
výzdobu 
 
ČSP-9-3-03 
používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

 
 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 
 používá vhodné pracovní pomůcky 
 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu  
 

 
Základní podmínky pro pěstování – 
půda a její zpracování, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy 
zelenina – osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady pěstování; 
pěstování vybraných druhů zeleniny 
ovocné rostliny – druhy ovocných 
rostlin, způsob pěstování, uskladnění a 
zpracování 
léčivé rostliny, koření – pěstování 
vybrané rostliny; rostliny a zdraví 
člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny 
jedovaté; rostliny jako drogy a jejich 
zneužívání; alergie 
 

 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
 
OSV - Kooperace a kompetice 
 
EV - Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
EV - Vztah člověka k prostředí 
 
OV: Mezi lidmi 
Př: Člověk a příroda 
VV: Dekorační práce 
TV: Sportovní hry 
 

 
 

Praktické činnosti 9. ročník 
Dotace celkem (z toho 

disponibilní): 
1 (1) 

Výstupy RVP Výstupy ŠVP Tématický celek, učivo Průřezová témata, přesahy 

 Design a konstruování  
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ČSP-9-2-01 
sestaví podle návodu, náčrtu, 
plánku daný model 
 
ČSP-9-2-02 
navrhne a sestaví jednoduché 
konstrukční prvky a ověří a 
porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu aj. 
 
ČSP-9-2-03 
provádí montáž, demontáž i 
údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 
 
ČSP-9-2-04 
dodržuje zásady bezpečnosti 
a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy, 
poskytne první pomoc 
 

 
 sestaví podle návodu, náčrtu, plánku daný model 

 
 

 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a 
porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu 

 
 
 

 provádí montáž, demontáž i údržbu jednoduchých předmětů 
a zařízení 

 

 
Stavebnice -  konstrukční, 
elektrotechnické, elektronické, 
sestavování modelů, montáž, demontáž 
 
Návod, předloha, náčrt, plán, schéma 

 
OSV – sebekontrola, 
spolupráce, trpělivost, 
nápaditost 
 
Fyzika 

 Práce s laboratorní technikou   

 
ČSP-9-6-01 
vybere a prakticky využívá 
vhodné pracovní postupy, 
přístroje a pomůcky pro 
konání konkrétních 
pozorování, měření a 
experimentů 
 
ČSP-9-6-02 
zpracuje protokol o cíli, 
průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a 
zformuluje v něm závěry, 
k nimž dospěl 
 
ČSP-9-6-03 
vyhledá v dostupných 
informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlpe 
pomohou provést danou 

 
 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 

přístroje a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, 
měření a experimentů 

 
 
 
 
 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 

 
 
 
 

 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlpe pomohou provést danou 
experimentální práci 

 
 

 
Základní laboratorní postupy a metody 
 
 
Základní laboratorní přístroje a 
pomůcky 

 
OSV - Kooperace a kompetice 
 
 
EV - Vztah člověka k prostředí 
 
Přírodopis 
Fyzika 
Matematika 
Český jazyk 
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experimentální práci 
 
ČSP-9-6-04 
dodržuje pravidla bezpečné 
práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální 
práci 
 
ČSP-9-6-05 
poskytne první pomoc při úrau 
v laboratoři 
 

 
 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního 
prostředí při experimentální práci 

 
 
 

 poskytne první pomoc při úrau v laboratoři 

 

4. 10. 4. Cvičení z českého jazyka 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
     Předmět cvičení z českého jazyka se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Vzdělávání zaměřeno k ucelení učiva českého jazyka na ZŠ a k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na SŠ. 
 

Cvičení z českého jazyka 9. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (1) 

Cvičení 

RVP – hlavní okruhy, očekávané 
výstupy 

ŠVP - dílčí výstupy žáka Tematický celek, učivo 
Průřezová témata, 

přesahy 
 
ČJL-9-2-01  
spisovně vyslovuje česká a běžně 
užívaná cizí slova 
 
ČJL-9-2-02  
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává 
přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 

 
ČJL-9-1-04  

 
 vystihne význam pojmenování v daném kontextu 
 vysvětlí význam známých přísloví, rčení, pranostik a 

pořekadel, doplní jejich chybějící část 
 nahradí slova přejatá českými ekvivalenty 
 rozlišuje gramatický a věcný význam slova 
 rozpozná v textu ustálené slovní spojení, uvede jeho 

význam 
 nahradí sousloví jednoslovným pojmenováním  
 rozlišuje sousloví a volné spojení slov 
 rozliší slova významově nadřazená, podřazená a 

souřadná 
 rozliší sl. jednoznačná a mnohoznačná 
 přiřadí k vybraným pojmenováním synonyma a 

 
Slovní zásoba a význam slova 

 
 Slovo a sousloví 

 
 Význam slov (gramatický a věcný) 

 
 Slova nadřazená, podřazená a 

souřadná 
 
 Slovní zásoba a její obohacování 

(rozvoj slovní zásoby, jádro a okraj 
slovní zásoby, aktivní a pasivní 
slovní zásoba) 

 
OSV   

 komunikace 

 rozvoj schopnosti 
poznávání 

 sebepoznání a sebepojetí 

 mezilidské vztahy  
   
PŘ  

 odborné názvy zoologické  
  
D 
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dorozumívá se kultivovaně, 
výstižně, jazykovými prostředky 
vhodnými pro danou komunikační 
situaci  
  
ČJL-9-1-10  
využívá poznatky o jazyce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé 
práci s textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů 

antonyma 
 rozezná homonyma, sl. citově zabarvená 
 nahradí neutrální výraz slovem citově zabarveným 

(lichotivě i hanlivě) a opačně  
 orientuje se ve vrstvách národního jazyka 
 rozliší spisovné a nespisovné jazykové prostředky 

(obecná čeština, prostředky hovorové a archaické, 
nářečí, slang) 

 rozezná slova příbuzná 
 rozliší slovo, slabiku a hlásku (samohlásku, souhlásku 

a dvojhlásku) 

 
 Slova s časovým příznakem 

(archaismy, historismy a 
neologismy) 

 
 Významové vztahy mezi slovy 

(synonyma, homonyma, 
antonyma) 

 
 Vrstvy ve slovní zásobě (odborné 

názvy, slova domácí a cizí, slova 
přejatá, slova neutrální a citově 
zabarvená, slova spisovná a 
nespisovná) 
 

 historismy, archaismy 
 
Literatura 
 rčení 

 
ČJL-9-2-02 
rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpoznává 
přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 
 
ČJL-9-2-03 
samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se Slovníkem 
spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 
 
ČJL-9-1-05 
odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně využívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 
 

 
 rozlišuje nejvýznamnější způsoby obohacování sl. 

zásoby a umí je doložit 
 určí způsob, jak bylo slovo vytvořeno (odvozování, 

skládání, zkracování) 
 orientuje se ve stavbě slov (předpona, kořen, přípona, 

koncovka) 
 uvede příklady složenin vlastních a nevlastních, umí je 

rozlišit   
 vysvětlí rozdíl mezi zkratkou a zkratkovým slovem 
 uvede příklad metafory a metonymie 
 rozliší původní i přenesený význam slova 
 vhodně použije obrazné spojení v mluveném i 

písemném projevu 
 rozlišuje sousloví a volné spojení slov 
 uvede příklady jazyků, z nichž docházelo nebo 

dochází k přejímání slov 

 
Nauka o tvoření slov 

 
 Stavba slova (stavební části slova) 

 
 Tvoření nových slov  

        (odvozování, skládání, zkracování) 
 
 Složeniny vlastní a nevlastní  

 
 Zkratky a zkratková slova 

 
 Přenášení slovního významu  

  
 Spojování slov v sousloví  

 
 Přejímání slov z cizích jazyků 

 
MV  

 Kritické čtení  
  

Cizí jazyky 

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

 
ČJL-9-2-05 

 
 určí ohebné i neohebné slovní druhy, vyhledá v textu 

jejich příklady 
 určí mluv. kategorie podstat. a příd. jmen 
 rozlišuje druhy podstatných jmen  
 rozlišuje druhy přídavných jmen, stupňuje je, vytvoří 

jejich jmenné tvary 
 zná druhy zájmen i jejich příklady, vyhledá je v textu 

 
Tvarosloví 
 

 Slova ohebná a neohebná 
 

 Podstatná jména (konkrétní, 
abstraktní, obecná, vlastní, 
pomnožná, hromadná, látková, 

 
OSV  

 komunikace, kooperace, 
kompetence   

  
  

MV  
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využívá znalostí o jazykové normě 
při tvorbě vhodných jazykových 
projevů podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

 
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 svých 
dispozic a osobních zájmů 
 

 

 využívá zájmena jako zástupce podstatných jmen v 
jazykových projevech 

 vyhledá číslovky v textu, určí jejich druh 
 ovládá pravopis číslovek 
 správně skloňuje podstatná a přídavná jména, 

zájmena i číslovky, aplikuje základní nepravidelnosti 
ve skloňování 

 určí mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, způsob, 
čas, rod a vid) 

 rozumí významu pomocných sloves 
 aplikuje pravidla pravopisu koncovek podst. jmen, 

příd. jmen, zájmen a sloves  
 rozlišuje způsoby tvoření příslovcí, rozpozná 

příslovečnou spřežku a správně ji napíše  
 rozliší spojky souřadicí a podřadicí, správně je užívá 

při tvorbě souvětí 
 utvoří správný tvar slova podle zadaných 

tvaroslovných kategorií 
 nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, 

případně ho opraví 

mluvnické kategorie) 
 

 Přídavná jména (druhy, 
skloňování, stupňování, mluvnické 
významy, jmenné tvary) 
 

 Zájmena (druhy, skloňování) 
 

 Číslovky (druhy, skloňování, 
pravopis) 

 
 Slovesa (mluvnické významy, tvary 

slovesa být, slovesa modální, 
fázová, pomocná a sponová) 

 
 Příslovce (druhy, stupňování, 

příslovečné spřežky) 
 

 Předložky (vlastní a nevlastní) 

 Spojky (souřadicí, podřadicí) 

 Částice a citoslovce 

 kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení 

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

 
ČJL-9-2-05 
využívá znalostí o jazykové normě 
při tvorbě vhodných jazykových 
projevů podle komunikační situace 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 

 
 rozliší věty podle postoje mluvčího 
 správně zaznamená interpunkci na konci věty 
 rozezná větu jednočlennou, dvojčlennou a větný 

ekvivalent 
 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 
 upraví v. jednoduchou na souvětí a naopak 
 určí počet vět v souvětí 
 rozlišuje a vyhledá základní i rozvíjející VČ 
 vyjádří podmět různými slovními druhy 
 vyhledá přísudek ve větě, určí jeho druh 
 vyjmenuje rozvíjející větné členy a pozná je ve větě  
 rozlišuje větné členy holé, rozvité a několikanásobné, 

uvede jejich příklady 
 vyhledá a vytvoří přístavek 
 rozliší souvětí souřadné a podřadné  
 určí druh vedlejších vět 
 určí významový poměr mezi větami hlavními, 

souřadně spojenými větami vedlejšími a větnými členy 

 
Skladba 
 

 Věty podle postoje mluvčího 
(oznamovací, rozkazovací, tázací 
a přací) 
 

 Věty dvojčlenné a jednočlenné, 
větné ekvivalenty 

 
 Věta jednoduchá a souvětí 

 
 Základní větné členy - podmět 

(vyjádřený, nevyjádřený, 
všeobecný) a přísudek (slovesný, 
slovesný složený, jmenný, jmenný 
se sponou) 

 
 Rozvíjející větné členy – předmět, 

přívlastek (shodný, neshodný, 

 
Aj    
 slovesa – základ věty 
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morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 
 
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 využívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a k tvořivé 
práci s textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů 
 

 přiřadí graf zaznamenávající syntaktické vztahy ve 
větě a souvětí ke konkrétnímu větnému celku 

 užívá vhodné spojovací výrazy, nahradí spojovací 
výraz v souvětí tak, aby celkový smysl zůstal 
zachován 

 nahradí větný člen VV a opačně 
 v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis i ve 

složitějších souvětích 
 rozlišuje samostatný větný člen, oslovení, vsuvku a 

větu neúplnou 
 rozpozná větu uvozovací 
 rozliší řeč přímou a nepřímou, převede přímou řeč na 

nepřímou a naopak 
 identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, 

případně je opraví  

těsný, volný, postupně rozvíjející), 
příslovečná určení (místa, času, 
způsobu, příčiny, účelu, podmínky 
a přípustky), doplněk 

 
 Souvětí souřadné a podřadné, 

druhy vedlejších vět 
 
 Významové poměry mezi větami 

hlavními, souřadně spojenými 
větnými členy a vedlejšími větami 

 
 Složité souvětí, jazykové rozbory 

 
 Samostatný větný člen, oslovení, 

vsuvka, věta neúplná 
 Pořádek slov v české větě 
 Přímá řeč 

 
ČJL-9-2-04 
správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary slov a vědomě jich 
používá ve vhodné komunikační 
situaci 
 
ČJL-9-2-06 
rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 
 
ČJL-9-2-07 
v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 
 
ČJL-9-1-10 
využívá poznatky o jazyce a stylu 
ke gramaticky i věcně správnému 

 
 ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis 

(včetně psaní interpunkce) 
 uplatňuje pravidla pravopisu i/y ve vyjmenovaných 

slovech, v příponách, v koncovkách podstatných 
jmen, přídavných jmen, sloves v minulém a 
přítomném čase  

 uplatňuje pravidla shody přísudku s podmětem  
 zná obecné zásady pro psaní velkých písmen u 

vlastních jmen a názvů a aplikuje je v praxi 
 aplikuje správnou předponu s-, z-, vz- podle významu 

sloves a slov odvozených 
 rozlišuje význam sloves s předponou s-, z-, vz- 
 uplatňuje pravidla pravopisu skupin bě/bje, pě, vě/vje, 

mě/mně 
 vyhledá chyby v textu a opraví je 

 
Pravopis 
 

 Pravopis i/y v různých částech 
slova, pravopis i/y v koncovkách 
podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

 
 Psaní předpon s-, z-, vz- a 

předložek s/se, z/ze 
 

 Psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, 
mě/mně 

 
 Pravidla pravopisu velkých písmen 

u názvů 
 

 Vyhledávání chyb v textu 
 Interpunkce v textu 

 
MV  
 věcná a gramatická 

správnost psaných projevů 
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písemnému projevu a k tvořivé 
práci s textem nebo i k vlastnímu 
tvořivému psaní na základě svých 
dispozic a osobních zájmů 
 

 
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 svých 
dispozic a osobních zájmů 

 
ČJL-9-1-05  
odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru  
  
ČJL-9-1-09  
uspořádá informace v textu s 
ohledem na jeho účel, vytvoří 
koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

 
 prokáže porozumění textu včetně nepísemných typů 

textu (tabulka, graf aj.) 
 rozezná a formuluje hlavní myšlenku textu 
 vystihne nadpis textu na základě jeho hlavní myšlenky 
 rozliší podstatné informace od nepodstatných 
 nalezne v textu klíčová slova a obsahové jádro sdělení 
 posoudí úplnost či neúplnost sdělení 
 porovná informace z různých zdrojů 
 odliší fakta od domněnek, názorů a hodnocení autora 

(objektivní a subjektivní sdělení) 
 rozezná v textu prvky manipulace a nadsázky 
 uspořádá text podle textové návaznosti 
 odhadne pokračování textu nebo doplní předcházející 

část 
 rozliší základní slohové postupy 
 rozezná hlavní funkci a účel textu 
 rozezná základní slohové útvary a žánry 
 respektuje charakter komunikační situace (najde slovo 

užité nevhodně vzhledem k dané komunikační situaci a 
nahradí je vhodnějším) 

 posoudí, který text je vzhledem k dané komunikační 
situaci vhodnější 

 
Analýza a porozumění textu 
 
Slohová výchova 
 
Funkční styly 

 styl prostě sdělovací 
 styl odborný 
 styl administrativní 
 styl publicistický 

styl umělecký 
 

Vybrané slohové útvary 
 blahopřání, osobní a úřední dopis, 

diskuse, dotazník, e-mail, 
charakteristika, inzerát, líčení, 
návod k použití, objednávka, 
oznámení, popis děje, popis místa, 
popis pracovního postupu, popis 
předmětu, pozvánka, přihláška, 
referát, reklamní text, úvaha, 
výklad, výpisek, vypravování, 
vzkaz, zpráva, žádost, životopis)   

 

 
 

ČJL-9-3-01  
uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a 
jazyk literárního díla a vlastními 
slovy interpretuje smysl díla  

 
ČJL-9-3-06  
rozlišuje základní literární druhy a 
žánry, porovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné představitele  
 
ČJL-9-3-07  
uvádí základní literární směry a 
jejich významné představitele v 
české a světové literatuře  

 
 používá elementární literární pojmy při jednoduchém 

rozboru literárních textů (próza, poezie, verš, rým, 
rytmus, metafora, personifikace, přirovnání, 
kontrast...) 

 orientuje se v literárních druzích  
 rozezná základní literární žánry  
 rozliší literaturu uměleckou a věcnou 

 
Literární výchova 
 

 literární druhy (lyrika, epika, 
drama) a žánry (anekdota, báje, 
bajka, balada, báseň, epigram, 
epos, hádanka, komedie, komiks, 
legenda, pohádka, pověst, 
povídka, román, romance, 
tragédie, nonsensová, 
dobrodružná a humoristická 
literatura, literatura fantasy a sci-fi, 
ústní lidová slovesnost) 

 básnické prostředky 
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4. 10. 5. Cvičení z matematiky 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Předmět cvičení z matematiky se vyučuje jako samostatný předmět v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Vzdělávání zaměřeno k ucelení učiva matematiky na ZŠ a k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na SŠ 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
Žáci jsou vedeni k 

 osvojování základních matematických pojmů  
 vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 

 
Učitel 

 zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 
 vede žáky k plánování postupů a úkolů 
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
 vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Žáci  

 provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 
 učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
 vede žáky k ověřování výsledků 

 
Kompetence komunikativní 
 
Žáci  

 zdůvodňují matematické postupy 
 komunikují na odpovídající úrovni 

 
Učitel 

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 
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 podle potřeby pomáhá žákům 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Žáci  

 spolupracují ve skupině 
 se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 
Kompetence občanské 
 
Žáci 

 respektují názory ostatních 
 se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

 
Učitel 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 
 se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 
Kompetence pracovní 
 
Žáci 

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
 
Učitel 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  
 vede žáky k ověřování výsledků 
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Cvičení z matematiky 9. ročník 

Dotace: celkem (z toho 
disponibilní) 

1 (1) 

RVP – výstupy ŠVP - dílčí výstupy Tématický celek, učivo 
Průřezová témata, 

přesahy 
 
M-9-1-01 
provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 
 

 
 zpaměti i písemně provádí početní 

operace s racionálními čísly 

 
 číselné výrazy, racionální čísla a početní  
 výkony s nimi 

 

 

 
M-9-1-02 
zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 
 

 
 odhaduje a kontroluje výsledky 

početních operací. 

 
 číselné výrazy, racionální čísla a početní  
 výkony s nimi 

 

 
M-9-1-03 
modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
 

 
 určuje společného dělitele a společný 

násobek 
 rozlišuje čísla soudělná a nesoudělná. 

 

 
 dělitelnost 

 

 
M-9-1-04 
užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 
 

 
 vyjadřuje část celku pomocí zlomků, 

poměrem, desetinným číslem a 
procenty 

 

 
 poměr, zlomky, procenta 

 

 
M-9-1-05 
řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 
a plánů 
 

 
 chápe úměru a rovnost, vypočítá 

neznámý člen úměry 
 chápe trojčlenku a používá ji při řešení 

úloh (z praxe) 
 

 
 přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

 

Zeměpis – měřítko 
 
Chemie – názvosloví 
 

 
M-9-1-06 
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než 
celek) 

 
 vypočítá 1% z celku jako setinu celku 
 vypočítá procentovou část, je-li dán 

základ a počet procent 
 vypočítá základ, je-li dána procentová 

část a počet procent 
 vypočítá počet procent, je-li dána 

procentová část a základ 
 

 
 procenta, výpočty s procenty         
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M-9-1-07 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 
 

 
 určí hodnotu číselného výrazu 
 dosadí do výrazu s proměnnou  
 provádí početní operace 

s algebraickými výrazy 

 
Číselný výraz, úpravy algebraických výrazů 

 

 
M-9-1-08 
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 
 

 
 řeší lineární rovnice a jejich soustavy 
 provádí zkoušky řešení 
 řeší slovní úlohy 

 
Lineární rovnice s jednou neznámou, soustavy 
lineárních rovnic, slovní úlohy 

 

 
M-9-1-09 
analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a 
racionálních čísel 
 

 
 řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou 

lin.rovnic se dvěma neznámými. 
 řeší slovní úlohy vedoucí 

k jednoduchým lin.rovnicím 

 
Slovní úlohy řešené pomocí SLR  
 
Slovní úlohy „na pohyb“, „na společnou práci“ a 
„na směsi“ 

Chemie – směsi 

 
M-9-2-01 
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
 

 
 vyhledá a vyhodnotí jednoduchá 

statistická data v grafech a tabulkách 

 
Základy statistiky 
 

 

 
M-9-3-01 
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při 
řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; využívá potřebnou matematickou 
symboliku 
 

 
 chápe vztahy mezi stranami v 

pravoúhlém trojúhelníku a používá je 
při řešení úloh 

 
Pythagorova věta 

 

 
M-9-3-02 
charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 

 
 klasifikuje trojúhelníky na základě 

velikosti stran a úhlů 
 rozeznává a pojmenovává druhy 

čtyřúhelníků 
 zná vlastnosti čtyřúhelníků 

 

 
Trojúhelník, čtyřúhelník 

 

 
M-9-3-03 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
 

 
 Chápe pojmy velikost úhlu a druhy 

úhlů 

 
Úhel a jeho velikost 
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M-9-3-04 
odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 
 

 určuje obvody a obsahy základních 
rovinných útvarů 

 

Trojúhelník, čtyřúhelník, kruh 

 
M-9-3-05 
využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních 
úloh 
 

 
 rozumí pojmu množiny bodů dané 

vlastnosti 
 užívá získaných poznatků v 

konstrukčních úlohách 

 
 množiny bodů dané vlastnosti, 
 konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

 

 
M-9-3-06 
načrtne a sestrojí rovinné útvary 
 

 
 sestrojí jednoduché konstrukce 

 

 
 základní konstrukční úlohy 

 

 

 
M-9-3-07 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 
 

 
 chápe smysl vět o shodnosti 

trojúhelníků a používá je při řešení 
úloh 

 

 
Trojúhelník 

 

 
M-9-3-08 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 
ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar 

 
 intuitivně chápe pojem shodnost 

geometrických útvarů, rozpozná osově 
a středově souměrné útvary 

 umí zobrazit  v osové a středové 
souměrnosti základní rovinné útvary 

 

 
Shodnost geometrických útvarů, osová a 
středová souměrnost 
 

 

 
M-9-3-09 
určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 
 

 
 rozlišuje jednotlivá tělesa, zná jejich 

základní vlastnosti 
 

 
Kvádr, krychle, hranol, válec, jehlan, kužel, 
koule 

 

 
M-9-3-10 
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
 

 
 vypočítá objem a povrch základních 

geometrických těles 
 umí převádět jednotky obsahu, objemu 

 

 
Povrch a objem tělesa, jednotky obsahu, 
objemu, 
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4. 11. Nepovinné předměty 

4. 11. 1 Náboženství 

Nepovinný předmět náboženství otevíráme dle zájmu žáků ve všech ročnících, často také ve spojených skupinách napříč ročníky. ŠVP tohoto předmětu  
je samostatným dokumentem v příloze č.2 dokumentu. 
 

4. 11. 2 Anglický jazyk pro 2. ročník 

Nepovinný předmět anglický jazyk otevíráme dle zájmu žáků v druhém ročníku. ŠVP tohoto předmětu je samostatným dokumentem v příloze č. 2 dokumentu. 
 
 

4.12. Poznámky k učebním osnovám 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou zpracované v příloze č.3 tohoto dokumentu.  
 
S platností od 1. září 2020 je povinně zařazena distanční forma výuky, která se řídí vnitřním předpisem vydaným ředitelem školy. 
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5. Školní projekty 
 
Projekty jsou realizovány v jednotlivých třídách, ročníkově i celoškolně s ohledem: 
 

 na možnosti školy 
 k připomenutí různých významných výročí (výročí města,...) 
 k připomenutí velkých událostí (LOH, ZOH,...) 
 na tradice školy 
 pobavit i poučit žáky 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

6. 1. Hodnocení žáků  

 
     Hodnocení je důležitá součást výchovně vzdělávacího procesu žáka. Aby správně plnilo svou funkci, musí být stanovena jasná kritéria, podle kterých je žák 
hodnocen. Práce na takovýchto kritériích a na metodách hodnocení žáků je jedním z dlouhodobých činností pedagogického sboru školy.  
 
Zásady pro hodnocení:  

 dosahovat vysoké míry objektivity hodnocení, 
 hodnocení provádět s dostatečnou četností a pravidelností, aby poskytovalo zpětnou vazbu žákovi, jeho zákonnému zástupci a učiteli, 
 zajistit u hodnocení vypovídací hodnotu o žákově výkonu, jeho dovednostech nebo naopak rezervách,  
 motivovat žáka hodnocením k dalšímu sebe rozvoji,  
 hodnocení provádět s porozuměním (učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi) a s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem 

a potřebám žáka. 
 
Kritéria hodnocení žáka v předmětu 
 
Při hodnocení práce žáka učitel přihlíží: 

 ke školní práci – připravenosti, aktivnímu zapojení (hodnocení přístupu k výuce),  
 k měřitelným výsledkům – vyhodnotitelným výsledkům dílčích předmětových výstupů, ústního i písemného zkoušení,  
 k hodnocení výstupů vedoucích k rozvíjení osobnosti žáka,  
 k hodnocení zvládání rozvíjení předmětových dovedností,  
 k domácí přípravě a její prezentaci ve škole. 

  
     Hodnocení žáků se řídí pravidly pro hodnocení výsledků žáků, které mimo jiné obsahuje zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávaní a chování ve 
škole, na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro hodnocení žáků, způsob získávání podkladů pro hodnocení, pravidla pro klasifikaci chování, způsob 
hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a hodnocení nadaných žáků. 
 
      Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou přílohou č.4 tohoto dokumentu. 
 

7. ŠVP pro školní družinu a ŠVP pro školní klub 
 
ŠVP pro školní družinu a ŠVP pro školní klub jsou samostatnou přílohou č.5 tohoto dokumentu. 
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8. Seznam použitých zkratek 
 
 
 
ŠVP – školní vzdělávací program 
RVP – rámcový vzdělávací program 
 
PT – průřezová témata 
osobnostní rozvoj 
OSV – osobnostní a sociální výchova 
RSP – rozvoj schopností poznávání 
SaS – sebepoznání a sebepojetí 
SRaSO – seberegulace a sebeorganizace  
PH – psychohygiena 
K – kreativita 
 
sociální rozvoj 
PL – poznávání lidí 
MV – mezilidské vztahy 
Ko – komunikace 
KaK – kooperativa a kompetice 
 
morální rozvoj 
ŘPRD – řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
HPPE – hodnoty, postoje, praktická etika 
 
VDO – výchova demokratického občana 
OSŠ – občanská společnost a škola 
OOSS – občan, občanská společnost a stát 
POPŽ – formy participace občanů v politickém životě 
PD – principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
 
VMEGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
ES – Evropa a svět nás zajímá 
OES – objevujeme Evropu a svět 
JE – jsme evropané 
 
MkV – multikulturní výchova 
KD – kulturní diference 
LV – lidské vztahy 
EP – etnický původ 
PM – multikulturalita 
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PSSŠ – princip sociálního smíru a solidarity 
 
EV, EMV – environmentální výchova 
E – ekosystémy 
ZPŽ – základní podmínky života 
ŽP – lidské aktivity a problémy životního prostředí 
VČP – vztah člověka k prostředí 
 
MV, MED – mediální výchova 
 
okruhy receptivních činnosti 
KČPPMS – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
IVMSR – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
SMS – stavba mediálního sdělení 
VAMS – vnímání autora mediálních sdělení 
FVM – fungování a vliv médií ve společnosti 
 
okruhy produktivních činností 
TMS – tvorba mediálního sdělení 
PRT- práce v realizačním týmu 
SŠ – střední škola 
IVP – individuální vzdělávací plán 
SVP – speciální vzdělávací potřeby 
PO – podpůrná opatření 
IVP – individuální vzdělávací plán 
OMJ – odlišný mateřský jazyk 
ŠD – školní družina 
ŠK – školní klub 
 


