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1 Identifikační údaje 
 

Základní údaje:  

Název ŠVP    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Motivační název  Škola pro všechny 

Datum:    30.8.2018 

Verze:    1.4 

Název RVP:   RVP ZV Základní vzdělávání 

Dosažené vzdělání:  základní vzdělání 

Délka Studia v letech:  9 

 

Předkladatel:  

Název školy  Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Adresa školy   Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace  

    Opavská 350, 74764 Velká Polom 

Ředitel školy   Mgr. Tomáš Olivka  

Kontakty  

tel.:   725 913 312  

e-mail:   zs.velka.polom@volny.cz 

web:   www.zselkapolom.cz  

fax:   553 770 221  

IČ:   75026970 

DIČ:   CZ75026970  

RED IZO:  600143392  

 

Koordinátor tvorby:  Mgr. Gabriela Vrťová (gabriela.vrtova@zsvelkapolom.cz)  

 

Zřizovatel: 

Název    Obec Velká Polom, Opavská 59, 74764 Velká Polom 

Kontakty   tel.:  

fax:  

web:  
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2 Charakteristika ŠVP 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
 

1.9.2018 Dosažené vzdělání Základní vzdělání 

RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech: 9 

 

ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, analýzy vlastních schopností 

pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Název Škola pro všechny také není 

nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům – 

a to obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, 

zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace. Základní škola Velká 

Polom je zaměřena na to, aby poskytovala základní vzdělání a tím umožňovala plnění povinné školní 

docházky a připravovala k dalšímu vzdělávání. 

 

 

Základní priority: 

 
1. Otevřená, komunitní škola: 

- prezentace školy na veřejnosti (články v tisku, webové stránky školy) 
- den otevřených dveří (spolupráce s mateřskou školkou) 

- akce pro veřejnost, hlavně rodičovskou  

- konzultační hodiny pro rodiče 

- spolupráce se školním parlamentem 

- schránka námětů a připomínek 

- spolupráce s ostatními organizacemi (OÚ, PPP) 

 

2. Zdravý životní styl: 

- protidrogová prevence (aktivní práce metodika prevence sociálně patologických jevů, aplikace 

metodického pokynu k prevenci sociálně patologických jevů) 

- organizace Adaptačního kurzu (program vede k vytváření postojů, vedoucích k zodpovědnosti za život 

ve společnosti) 

- celoškolní tělovýchovné soutěže (školní pohár, plavecké kurzy, lyžařský kurz, školní přebory, turnaje) 

- smysluplné využití volného času (nabídka zájmových útvarů) 

- ochrana člověka za mimořádných životních situací ( živelné pohromy, varovné signály, první pomoc, 

projektové vyučování) 

- dopravní výchova  

 

3. Prohloubení jazykových a komunikačních dovedností: 

- konverzační soutěže v cizím jazyce 

- recitační soutěž 

- činnost školního parlamentu 

- vydávání školního časopisu  

- olympiáda Čj, Aj 

- projektové dny  

 

4. Estetická výchova: 

- probuzení zájmu a citového vztahu dětí k výtvarnému dílu, správnému postoji k přírodě i věcem denní 

potřeby (návštěva divadel, výstav, film. představení) 

- výzdoba školy a úprava okolí školy 

Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 
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- nabídka volitelných předmětů a zájmových útvarů se zaměřením na estetickou výchovu 

- spolupráce na zlepšování školního prostředí (vlastní práce žáků, výzdoba, prostředí tříd, péče o květiny) 

- soutěže (výtvarné, recitační, literární, pěvecké) 

- prezentace výtvarných prací na veřejnosti 

- příprava kulturního vystoupení sboru Paprsek 

 

5. Speciální pedagogická péče: 

 

a) zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení): 

 

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou posíláni se souhlasem rodičů 

na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak 

tito žáci zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují vyškolené asistentky na 1. stupni i na 2. stupni. 

Ve škole také s žáky pracuje speciální pedagog se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že 

pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou 

poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců žáka vypracován individuální vzdělávací plán, podle 

kterého se s žákem v průběhu školního roku pracuje. V něm se uvádí závěry a doporučení z vyšetření v 

PPP, na co je konkrétně reedukace zaměřena, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob 

hodnocení, termín reedukační péče, jméno vyučující, která bude s žákem pracovat. Při klasifikaci těchto 

dětí se přihlíží k vývojové poruše a žák je v daném předmětu hodnocen s tolerancí. IVP je realizován ve 

spolupráci se zákonným zástupcem a pedagogem, který vychází z platné právní úpravy. Pravidla a průběh 

tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu PLPP 

sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. 

PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, 

s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný 

poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 

žákem samotným. Stejným způsobem probíhá i sestavení IVP. V případě podpůrného opatření 

(spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu 

IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření stanovená v RVP ZV. 

 

b) zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných:  

 

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v 

jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do 

hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání žáka. Je jim umožněno více 

(nadstandardně) pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou. 

V naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, 

zajímavosti ze světa techniky…), jsou zapojováni do olympiády daného vyučovacího předmětu. Jsou 

pověřováni vedením a řízením skupin. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní 

koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené 

požadavky. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a 

schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, 

předzpívávat píseň atd. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé výtvarné 

techniky, podílí se na zpracování soutěžních tematických prací, jsou podporováni v mimoškolních 

aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Při samotné výuce bývají 

pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů a pověřováni vedením skupiny. Pohybově 

nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje 

největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým 

optimismem a taktně, avšak důsledně. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.  
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Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a 

školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme 

z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě 

po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce 

od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování 

IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i 

pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být 

IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných 

opatření podle IVP zástupci ředitele školy aTU, který je zaznamená do školní matriky.  

 

c) zabezpečení žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním:  

 

Škola je také otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním 

znevýhodněním. Pedagogičtí pracovníci se speciální pedagogickou odborností ve spolupráci s třídním 

učitelem zajišťují vzdělávací potřeby žáků a současně ve spolupráci s pedagogickopsychologickou 

poradnou a dalšími poradenskými zařízeními zajišťují odbornou diagnostiku. Na základě této diagnostiky 

jsou plánovány a využívány vhodné metody a postupy ve výuce. Na základě odborného posudku 

poradenských center pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonným zástupcem vytvářejí a realizují 

individuální vzdělávací plán (IVP). Jeho struktura vychází z platné právní úpravy. V případě potřeby 

individuální asistence ve výuce škola umožní zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s 

dalšími pracovníky ve škole, třídním učitelem.  

 

Hlavní cíle: 

 
- změnou obsahu a metod vyučování vést žáky k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti 

- snažit se dosáhnout toho, aby žáci v průběhu základního vzdělávání postupně získávali to, co by jim 

umožňovalo dále pokračovat ve studiu, zdokonalovat se v profesi, kterou si zvolí a během celého života se 

dále vzdělávali 

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními ve škole i mimo školu 

- zapojovat žáky co nejaktivněji do procesu vzdělávání mimo jiné volbou nejvhodnějších metod a forem 

práce 

Zejména: 

- spojovat teorii s praxí (přímá zkušenost) - besedy, výstavy, exkurze 

- uplatňovat projektové vyučování - podpora tvořivosti žáků 

- zajišťovat dostatek informačních zdrojů - internet, knihovna 

- vést žáky k samostatnosti, k poznávání vlastních možností 

- umožňovat žákům prezentovat výsledky jejich práce 

- hodnoti žáka za to, co zvládá 

- využívat dobrých výsledků žáka k motivaci 

Dále: 

- rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování, učit žáky řešit problémy 

- uplatňovat mezipředmětové vztahy 

- využívat praktických cvičení, dramatické výchovy 

- učit žáky řešit problémy na základě zhodnocení informací 

- učit žáky účinně komunikovat 

- rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků (mluvené i psané) 

- učit žáky naslouchat druhým 

- učit žáky správnému vztahu k prostředí, ve kterém žijí 
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- učit žáky vážit si prostředí školy, třídy  

- vést žáky k tomu, aby si vážili své práce a jejich výsledků 

- rozvíjet ekologickou výchovu 

Základní škola Velká Polom je zaměřena na to, aby poskytovala základní vzdělání a tím umožňovala plnění povinné 

školní docházky a připravovala k dalšímu vzdělávání. 

 

Hlavní cíle: 

 

- změnou obsahu a metod vyučování vést žáky k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti 

- snažit se dosáhnout toho, aby žáci v průběhu základního vzdělávání postupně získávali to, co by jim umožňovalo 

dále pokračovat ve studiu, zdokonalovat se v profesi, kterou si zvolí a během celého života se dále vzdělávali 

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními ve škole i mimo školu 

- zapojovat žáky co nejaktivněji do procesu vzdělávání mimo jiné volbou nejvhodnějších metod a forem práce 

 

Zejména: 

- spojovat teorii s praxí (přímá zkušenost) - besedy, výstavy, exkurze 

- uplatňovat projektové vyučování - podpora tvořivosti žáků 

- zajišťovat dostatek informačních zdrojů - internet, knihovna 

- vést žáky k samostatnosti, k poznávání vlastních možností 

- umožňovat žákům prezentovat výsledky jejich práce 

- hodnoti žáka za to, co zvládá 

- využívat dobrých výsledků žáka k motivaci 

 

Dále: 

- rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování, učit žáky řešit problémy 

- uplatňovat mezipředmětové vztahy 

- využívat praktických cvičení, dramatické výchovy 

- učit žáky řešit problémy na základě zhodnocení informací 

 

- učit žáky účinně komunikovat 

> rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků (mluvené i psané) 
> učit žáky naslouchat druhým 

 

- učit žáky správnému vztahu k prostředí, ve kterém žijí 

> učit žáky vážit si prostředí školy, třídy (podíl na péči o třídu a podíl na výzdobě třídy a a ostatních prostor školy) 

> vést žáky k tomu, aby si vážili své práce a jejich výsledků 

> rozvíjet ekologickou výchovu 

 
 

2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 
 

Kompetence k učení 

 

Zvládnutí metod a způsobů učení  

 

Na konci 5. ročníku: 

- ví, že se lze učit různými způsoby, s pomocí učitele zkouší a vyhodnocuje ty, které mu vyhovují a devede je používat 

- dovede si zjednat klid k práci, pokud ho potřebuje, a stejně tak respektuje, když klid k práci potřebuje jeho okolí 

- aktivně vstupuje do výuky, je-li pro něho učivo málo srozumitelné nebo obtížné 

- zajímá se o možnosti získání dalších poznatků 

- nebojí se zeptat, umí požádat o radu a dohodnout se na podmínkách, pokud ten, kdo mu radu poskytne, nemůže 

ihned 

- přizpůsobí se různým výukovým aktivitám podle zadání učitele 

- vysvětlí a uvede příklady, jak se mohou získané informace hodit v jeho osobním životě 

- využívá přestávek v práci k odpočinku 

- na vyučování se připravuje průběžně 
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Na konci 9. Ročníku: 

- rozpozná, jaké metody a způsoby učení jsou pro něj nejefektivnější a používá je 

- dovede odstraňovat rušivé podněty při učení a pro vlastní učení dovede vytvořit optimální podmínky 

- pozná, kdy je při učení vhodné a potřebné spolupracovat a komunikovat a kdy se naopak izolovat 

- zajímá se o alternativní zdroje informací a sám je navrhuje k využití 

- při učení volí takovou aktivitu, která se mu jeví jako nejvhodnější, svou volbu dovede zdůvodnit 

- dovede vysvětlit, proč si osvojuje a zpracováva různé druhy poznatků a dovedností a jak by se daly využít při jeho 

dalším vzdělávání nebo osobním životě 

- aktivně využívá nabyté poznatky a dovednosti 

- během učení a domácí přípravy dle svých potřeb relaxuje způsobem, který jemu samotnému vyhovuje 

 

Práce s informacemi 

 

Na konci 5. ročníku: 

- jednoduchý úkol s využitím nabídnutých zdrojů informací 

- formuluje, jaký význam má získaná informace pro běžný život 

- nově získané informace propojuje s předešlými 

 

Na konci 9. ročníku: 

- aktivně využívá různé zdroje informací, vyhodnotí a obhájí, který z použitých zdrojů je pro danou situaci 

nejefektivnější 

- chápe získané informace včetně souvislostí a dovede je vysvětlit (vyjádří vlastními slovy obsah a význam získaných 

informací) 

 

Zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment, prvky daltonské výuky 

- žák se učí práci s chybou 

- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace třídit informace podle zadání učitele  

 

Zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků  

- propojuje poznatky z různých předmětů 

- formuluje hlavní myšlenky, vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací 

- samostatně vypracovává výpisky i práce rozsáhlejšího formátu (např. referáty) 

- aktivně využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, tabulky, grafy, tisk, internet)  

 

Vedeme žáky k sebekontrole a sebehodnocení 

-  identifikuje vlastní chybu a zjistí její příčinu, hledá způsoby její nápravy 

-  sám rozpozná, co konkrétně se ještě musí naučit 

-  slušně požádá spolužáky v bezprostředním okolí, aby se ztišili, pokud potřebují klid 

-  učí se trpělivosti  

 

Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Zvládnutí analýzy problému 

 

Na konci 5. ročníku: 

- sám nebo ve spolupráci s učitelem pojmenuje problem 

- určí koho nebo čeho se problém týká 

- odhadne, co způsobuje problem 

- rozpozná, jestli se už s podobným problémem setkal 
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- určí alespoň částečně, co je při řešení problému rizikové 

- posoudí, jak by mohl problém vnímat někdo jiný 

 

Na konci 9. Ročníku: 

-  rozpozná účastníky a složky problému 

- rozpozná příčinu a důsledek a vztah mezi nimi 

- dovede 8roblem, který řeší, porovnat s dříve poznanými problémy 

- určí rizikové složky v řešení problému 

- analyzuje 8roblem z různých pohledů  

 

Zvládnutí plánování řešení problému 

 

Na konci 5. ročníku: 

- při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 

- vytváří a využívá vizuální znázornění jednoduchého problému 

- formuluje jednoduchý předpoklad řešení 

- posoudí, zda může jednoduchý problém vyřešit s tím, co ví, alespoň jednu chybějící informaci dovede určit 

- navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít 

- s pomocí učitele formuluje, za jakých podmínek je možno zvolit dané řešení 

- vybírá vhodné řešení z navržených možností a obhájí je 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- při řešení problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 

- vytváří a využívá vizuální znázornění problému 

- na základě dostupných informací dovede formulovat hypotézy 

- posoudí/ zjistí, zda lze s využitím zadaných informací 8ariant řešit, rozhodne, které informace nutné k řešení nejsou 

k dispozici 

- navrhne postup, který by při řešení problému mohl použít 

- formuluje předpoklady podmiňující dané řešení 

- vyhodnotí případné 8ariant řešení problému a rozhodne se mezi nimi 

 

Zvládnutí řešení problému  

 

Na konci 5. ročníku: 

- samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení jednoduchého problému 

- pokračuje v hledání řešení, i když byl napoprvé neúspěšný 

- nečeká na hotová řešení, začíná problém řešit sám či s menší pomocí 

- s menší pomocí druhých rozpozná chybu v řešení a opraví ji 

- v případě jednoduchého problému se pokusí vytvořit novou domněnku, když se předchozí ukázala mylná 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- postupuje systematicky při řešení problému, hodnotí dosažení dílčích cílů a stanovuje další 

- pokračuje v hledání řešení I po neúspěšném řešení, zjišťuje příčiny neúspěchu a cesty k jejich odstranění 

- sám se pouští do analýzy problému 

- dovede určit chyby a navrhnout nové řešení 

- vyvíjí nové hypotézy poté, co se předchozí ukázaly mylné 

 

Vytváříme pro žáky praktické problémové úkoly a situace, při nichž je nutné řešit praktické úkoly 

-  umí získat informace a poznatky vhodné pro řešení problému 

- postupuje systematicky při řešení problému, pokračuje v hledání řešení, I když byl napoprvé neúspěšný 

-  při řešení problému předvídá, jaké situace by mohly nastat 

-  samostatně nebo ve skupinkách řeší úkoly a náměty, dokáže zvolit nejvhodnější a nejefektivnější 

pracovní postup 

- navrhne postup, který by při řešení mohl použít  
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Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 

ověřit výsledek řešení 

-  navrhne experiment pro ověření hypotézy − provádí experiment 

- zaznamenává postup a výsledky empirického zkoumání 

- vyvozuje závěry ze získaných experimentálních poznatků 

- posoudí, zda výsledné řešení dává smysl  

- aplikuje výsledná řešení v konkrétních situacích 

- srozumitelně zdůvodňuje, závěry formuluje až po posouzení celého problému  

 

Žákům není bráněno při vlastní tvorbě pořadí vypracovaných úkolů 

 

 

Kompetence komunikativní 

 

Zvládnutí práce s informacemi 

 

Na konci 5. ročníku: 

- dovede v textu či jiném záznamu nebo promluvě najít a stručně vyjádřit to, co je základní (klíčové) 

- v různých zdrojích, které má k dispozici, dovede najít informace souvidející s probíraným tématem 

- pod vedením učitele pozná v textu, které informace si vzájemně odporují 

- dovede porovnat různé informace k danému tématu a pozná, když se od sebe odlišují 

- k získání a výměně informací dovede využít základní funkce informačních a komunikačních technologií 

 

Na konci 9. ročníku: 

- v textu, promluvě či jiném záznamu dovede pojmenovat a shrnout hlavní myšlenky 

- dovede z různých zdrojů vybrat informace, které potřebuje k řešení úkolu, srovnat je s dosavadními 

informacemi a propojit je 

- pozná, když si informace protiřečí 

- dovede si z různých zdrojů ověřit pravdivost informací a připravit argumenty pro zdůvodnění svého 

názoru na ně 

- k získání a výměně informací dovede účelně využít takové informační a komunikační prostředky a 

technologie, které nejlépe vyhovují situaci a okolnostem 

 

Srozumitelnost a logika vyjadřování 

 

Na konci 5. ročníku: 

- dovede používat správné termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem, dovede vysvětlit 

použitý termín 

- umí při popisu situace nebo při vyprávění postupovat chronologicky, popíše příčiny a následky dané 

situace 

- svou myšlenku, svůj prožitek dovede podat písemně 

- umí srozumitelně vyslovit svou myšlenku, souvisle a zřetelně vypráví krátký příběh, nebo 

popisujejednoduchou situaci 

- dovede rozlišit, zda mluví se svými vrstevníky nebo dospělými 

- když mluví před ostatními, sleduje jejich chování a reaguje na ně 

- mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátům 

 

Na konci 9. ročníku: 

- umí se vyjadřovat tak, aby mu ostatní rozuměli, používá pro to jednoznačná a výstižná pojmenování, 

sestaví souvislé věty 
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- k vyjádření dovede použít grafických znázornění a symbolických prostředků 

- při vyjadřování dovede uspořádat informace podle časových, místních, příčinných a dějových souvislostí 

- dovede své sdělení vyjádřit uceleně a srozumitelně se souvislou stavbou celého textu 

- před posluchači dovede přednést své sdělení uceleně a srozumitelně 

- dovede rozlišit co, komu a jak chce sdělit, k tomu dovede použít vhodné jazykové prostředky 

- délku svého projevu dovede přizpůsobit typu publika a jeho odezvě 

- umí mluvit výrazně, přizpůsobit tempo posluchačům i obsahu, ovládá mimiku i gesta 

 

 

Kontakty při komunikaci 

 

Na konci 5. ročníku: 

- umí vyslechnout druhého, udržuje s mluvčím oční kontakt 

- za pomoci starších osob nebo svých vrstevníků se dokáže domluvit s osobami, které dosud neznal 

- dovede se zeptat mluvčího, když něčemu nerozumí 

- umí odpovědět na položenou otázku 

- když s druhým nesouhlasí, dovede zformulovat proč 

- umí se přihlásit o slovo, řídí se dohodnutými pravidly diskuse 

- v diskusi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli 

- chce slyšet názory druhých a respektuje odlišné názory 

- dovede různými způsoby vyjádřit své názory, pocity a myšlenky 

- dovede hájit svůj názor na věc 

 

Na konci 9. ročníku: 

- umí dát najevo, že jim naslouchá tím, že s nimi udržuje oční kontakt 

- dovede verbálně i neverbálně dát najevo porozumění 

- naváže sám nový kontakt s osobou, kterou dosud neznal 

- umí se doplňujícími otázkami po smyslu sdělení ujistit, že porozuměl 

- v diskusi dovede využít myšlenky druhých pro svá sdělení a navazuje na ně 

- dovede zaujmout nesouhlasné stanovisko konstruktivním způsobem a svůj názor zdůvodní 

- rozpozná téma a cíl diskuse 

- sám diskutuje k věci, srozumitelně sděluje a vysvětluje své myšlenky, postoje, argumenty 

- dovede se zamyslet nad názory, které se liší od jeho vlastních, příjme, že výsledkem diskuse nemusí být 

vždy shoda 

- různými způsoby dovede vyjádřit své názory, pocity a myšlenky 

- dovede se dívat na věci z různých hledisek 

- umí své názory sdělit druhým tak, aby je neurazil 

- dovede předložit konkrétní argumenty i proti většinovému mínění, je-li přesvědčen o jeho správnosti 

 

Klademe důraz na týmovou práci 

-  spolupodílí se na utváření pravidel komunikace mezi učiteli a žáky 

- když sděluje názory a pocity, jedná tak, aby je neurazil, aby se nedotkl jejich přesvědčení  

 

Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků 

- umí se zapojit do diskuze, slušně obhájit svůj názor 

- uspořádává informace logicky podle časových, místních souvislostí  
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Dáváme žákům příležitost samostatné ústní I písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty, 

řízená diskuze, moderování, besídky) 

-  vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli 

- používá jednoznačná a výstižná pojmenování 

-  k vyjádření používá grafických znázornění a symbolických prostředků 

-  uspořádává informace logicky podle časových, místních souvislostí 

-  své sdělení vyjádří písemně uceleně (stavba vět, odstavce…)  

- před známým publikem přednese své sdělení uceleně a srozumitelně 

- zaujme nesouhlasné nebo kritické stanovisko konstruktivním způsobem  

 

Vyžadujeme od žáků využívání informačních zdrojů pro získávání informací  

 

 

Kompetence sociáoní a personální 

 

Příprava práce ve skupině  

 

Na konci 5. ročníku: 

- umí s ostatními vlastními slovy probrat zadaný úkol 

- dovede ve skupině rozdělit role 

- dovede upravit pracovní místo a půjčovat pomůcky 

- umí dodržet termín splnění úkolu 

- dodržuje domluvená pravidla a umí upozornit na jejich porušování 

- rozpozná, že jednoduchý úkol je hotov 

- dovede při potížích hledat pomoc 

- umí v případě potřeby nabídnout svou pomoc a vyhovět žádosti o pomoc 

- umí dodržovat pracovní pořádek při práci a postarat se o úklid pracoviště po skončení práce 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- umí při práci ve skupině určit, co je úkolem 

- dovede ve skupině rozdělit úkol a přijmout svou část, včetně zodpovědnosti za jejich plnění 

- k úkolu vytváří kritéria toho, jak bude vypadat dobře odvedená práce 

- dovede zajistit podmínky ke splnění úkolu (nástroje, 11roctor11 a 11roctor) 

- dovede spolu s ostatními stanovit harmonogram práce 

- umí pracovat podle zažitých pravidel spolupráce 

- rozpozná, kdy je úkol hotov, dovede jeho splnění dovést do konce (včetně vyhodnocování a úklidu) 

- při potížích při práci dovede spolu s ostatními hledat, kde došlo k chybě 

- umí si všimnout, kdo potřebuje pomoc a dovede ji nabídnout 

 

Vyhodnocení práce ve skupině  

 

Na konci 5. ročníku: 

- umí sledovat a podle modelu nebo kritérií připravených učitelem hodnotit práci skupiny, jednotlivců i sebe 

- pod vedením učitele navrhuje, co by se příště mělo dělat stejně a co jinak 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- umí zhodnotit práci svého týmu, jednotlivců I sebe podle kritérií, které si skupina vytvořila 

- umí spolu s druhými hledat nejlepší návrhy na to, co by se příště mělo dělat stejně a co jinak 

 

Upevňování vztahů s druhými  

 

Na konci 5. ročníku: 

- umí vyslovit své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku 
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- umí poděkovat druhým za uznání 

- raduje se z úspěchů celé skupiny 

- neposmívá se, při potížích a nezdaru neshazuje vinu na druhé 

 

Na konci 9. ročníku: 

- vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku 

- děkuje druhým za uznání, raduje se z úspěchu celé skupiny i tehdy, když se na něm nepodílel 

- zdržuje se posměšků nebo opovržení nad prací druhých 

- umí přiznat porážku, nezdar a neshazuje vinu na druhé, umí se společným rozborem postupu nebo podmínek dostat 

k příčinám neúspěchu 

 

Volba cílů 

 

Na konci 5. ročníku: 

- dovede si vybrat takové úkoly, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny 

- s pomocí dospělého dovede volit cíl pro sebezlepšení a umí určit, co pro to může udělat 

- dovede vyslechnout, co mu druzí o jeho práci říkají 

 

Na konci 9. ročníku: 

- dovede si s pomocí učitele vytýčit individuální úkoly a termíny na základě své zkušenosti a vědomí svých dovedností 

- umí si stanovit cíle pro sebezlepšení a vydrží usilovat o jejich dosažení 

- umí využít zpětně informace pro své další jednání 

 

Od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu 

- stanovuje si cíle pro sebezlepšení, snaží se rozvinout v tom, v čem je silný i zlepšit v tom, kde je slabší 

- zdržuje se posměšků nad prací druhých, mluví o práci a výsledku a nikoli o vlastnostech osoby  

- rozdělí si ve skupině úkol na části a přijme svou účast, včetně zodpovědnosti za jejich plnění 

- učí se diskutovat, vyjadřovat a obhajovat svůj názor, přijímat odlišné názory 

- dbá, aby komunikace mezi členy týmu byla pro všechny dostupná 

 

Vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, převzetí 

zodpovědnosti za splnění úkolu  

 

 

Kompetence občanské 

 

Respekt k druhým  

 

Na konci 5. ročníku: 

- vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů 

- emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky 

- nevyjadřuje se pohrdlivě o skupinách lidí nebo jejich příslušnících 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- názory nebo přesvědčení druhých přijímá jako možné 

- vyjadřuje své vlastní pocity, nedotýká se citů druhých v různých situacích 

- snaží se vyvarovat předsudků v soukromé I veřejné komunikaci 

 

Pravidla soužití 

 

Na konci 5. ročníku: 

- s pomocí dospělého vytváří pravidla soužití (třídy, kroužku) a dodržuje je nebo přijímá důsledky 

vyplývající z jejich nedodržení 
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- ve sporech se dovolává pravidel 

- chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidí 

- v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat 

- neponižuje druhé 

- všímá si křivdy, neoplácí 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- pravidla potřebná pro danou situaci vytváří se skupinou vrstevníků a dodržuje je 

- v různých situacích, kde nejsou přesně stanovena pravidla, se chová tak, aby neobtěžoval a neškodil 

- respektuje, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého 

- nepoužívá násilné řešení sporu 

- fyzickému I psychickému násilí ve škole nepřihlíží, ale podle svých možností se mu postaví 

 

Krizové situace 

 

Na konci 5. ročníku: 

- zná telefonní čísla místa nebo osoby pro přivolání pomoci, ví, jak ji přivolá 

- v kritických situacích nezmatkuje, počká na instrukce, nebo si najde na pomoc vhodnou osobu 

vyhýbá se známým nebezpečím 

 

Na konci 9. ročníku: 

- popíše i předvede některé záchranné postupy a zásady jednání při krizových situacích 

- ví, kdo v nouzové situaci pomůže 

- dovede přivolat, případně poskytnout potřebnou pomoc 

- v kritických situacích poslouchá bez zmatku pokyny, pomůže těm, kteří sami namohou pokyny splnit 

- předvídá možná rizika i v nových situacích 

 

Vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků, hledání společného řešení při 

nedodržování školního řádu 

- se skupinou vrstevníků vytváří a formuluje pravidla potřebná pro danou situaci  

- respektuje, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého 

- samostatně posuzuje, zda už má dost informací, aby se mohl rozhodovat, zvažuje pro i proti v daném 

problému  

 

Umožňujeme žákům vznášet připomínky ke školnímu řádu přes žákovský parlament  

 

Ve škole funguje žákovská samospráva, školní parlament, umožňujeme žákům využít schránku důvěry. 

 

 Škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Zvládnutí plánování  

 

Na konci 5. ročníku: 

- naplánuje s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu a s pomocí učitele stanoví čas na jejich 

realizace 

- pozná, zda měl dost času na práci a jak ji využil 

- umí vybrat takové nástroje a materiály, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu 

- dovede připravit pracovní místo pro činnost, kterou má dělat 
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Na konci 9. Ročníku: 

- rozplánuje práci do jednotlivých kroků 

- umí odhadnout čas nutný ke splnění daného úkolu 

- sám navrhne a připraví materiály, nástroje a pracovní postupy, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu a připraví 

je 

 

Zvládnutí vlastní práce  

 

Na konci 5. ročníku: 

- dovede pracovat podle osvědčeného postupu, či jednoduchého návodu 

- s pomocí učitele vysvětlí svůj pracovní postup 

- umí při práci sledovat termín splnění úkolu 

- pracuje úsporně 

- pod vedením učitele dodržuje bezpečnostní pravidla při práci 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- umí pracovat podle návodu, seznámí se s ním, upraví ho podle podmínek a systematicky podle něj pracuje 

- je schopen přehledně a podrobně zaznamenat svůj pracovní postup 

- úkoly plní ve stanoveném termínu 

- pracuje úsporně 

- vědomě dodržuje bezpečnostní pravidla 

 

Zvládnutí hodnocení provedené práce  

 

Na konci 5. ročníku: 

- s pomocí učitele dovede porovnat dílčí činnosti s předem stanovenými kritérii 

- rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol a s pomocí učitele zhodnotí podle předem stanovených 

kritérií 

- vlastní práci i práci ostatních 

- na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu či neúspěchu a s pomocí učitele navrhne úpravy 

- s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy na kvalitu životního prostředí 

 

Na konci 9. Ročníku: 

- dovede svůj pracovní postup průběžně hodnotit s využitím svých zkušeností 

- rozpozná kvalitní práci a dobře splněný úkol, sám nebo ve spolupráci se spolužáky zhodnotí podle předem 

stanovených kritérií vlastní práci I práci ostatních 

- umí na základě zhodnocení celé práce pojmenovat příčiny úspěchu či neúspěchu a navrhnout úpravy 

- posuzuje výrobní postupy, které sám používá z hlediska bezpečnosti 

- pro vlastní činnost volí takové výrobní postupy, které jsou ve vztahu k životnímu prostředí nejšetrnější 

 

Profesní a podnikatelské myšlení  

 

Na konci 5. ročníku: 

- uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou lépe než jiné 

- získává informace o různých profesích a učí se v nich orientovat 

- poznává možnosti uplatnění vlastních schopností a dovedností a využívá je v různých činnostech 

- vhodným způsobem nabídne vlastní služby 

- s pomocí učitele vysvětlí na příkladech etické normy podnikání 

 

Na konci 9. ročníku: 

- reálně odhadne své možnosti (co dokáže a za jakých podmínek) 

- vyhodnocuje, v jakých oborech lidského konání by mohl svůj zájem a své vlohy rozvíjet 

- získává potřebné informace o případné budoucí profesi 
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Získává potřebné informace o případné budoucí profesi, posuzuj, prefixe z různých hledisek a 

vyhodnocuje je vzhledem ke svým předpokladům a možnostem Různými formami (exkurze, film, 

beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi 

- cílené ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího 

studia 

- používá různé způsoby, jak se prezentovat na trhu práce 

- získává potřebné informace o případné budoucí profesi, posuzuje profese z různých hledisek a 

vyhodnocuje je vzhledem ke svým předpokladům a možnostem 

- zpracovávají testy k volbě povolání (Úřad práce, PPP)  

 

Zapojujeme žáky do přípravy školních projektů 16 − pracuje podle návodu, přehledně zaznamenává 

svůj postup 

-  dodržuje bezpečnostní pravidla, pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních  

- úkoly plní ve stanoveném termínu, pracuje úsporně 

 

Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 
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3 Charakteristika školy 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 

1.9.2018 Dosažené vzdělání Základní vzdělání 

RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech: 9 
  

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní škola   IZO 102 432 759   kapacita 490 žáků 

Školní družina    IZO 120 003 813    kapacita 120 žáků 

Školní jídelna    IZO 120 003 821   kapacita 700 jídel 

Školní družina-výdejna  IZO 102 956 062  kapacita 153 jídel 

Mateřská škola   IZO 107 629 062  kapacita 100 dětí 

 

 

Historie školy 

 

V roce 1961 byla škola ve Velké Polomi poskytující základní vzdělání přemístěna do nově vybudovaného 

školního areálu skládajícího se z budovy s učebnami, která byla spojena s tělocvičnou. V roce 1986 byla 

uvedena do provozu nová přístavba s učebnami pro 1.-5.ročník, se samostatnou místností pro školní 

družinu, s novou školní kuchyní s jídelnou. V roce 2005 byla provedena generální rekonstrukce starší 

části areálu a školní kuchyně s jídelnou. 

 

Úplnost a velikost školy 

 

Základní škola je jednou ze součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velká 

Polom. Je úplnou základní školou s devíti ročníky. Na I.stupni (1.- 5.ročník) je po dvou třídách v ročníku, 

na II.stupni (6.- 9.ročník) bývá zpravidla po dvou paralelních třídách v každém ročníku. Kapacita školy 

je 490 žáků. V současné době se počet žáků docházejících do školy pohybuje kolem 460 žáků. Škola je 

od 6.ročníku spádovou školou pro neúplné základní školy v sousedních obcích (Dolní Lhota a Hrabyně). 

Od 1.ročníku navštěvují školu také žáci ze sousední obce Horní Lhota, ve které škola není. Podmínky pro 

dojíždění ze sousedních obcí jsou dostačující. 

Prostorné autobusové stanoviště se nachází asi 50 metrů od školy a dojíždějící žáci nemusejí přecházet 

žádnou komunikaci. Před školou se nachází také prostorné parkoviště, které slouží i rodičům při 

návštěvách školy. Škola se nachází v krajní části obce ve směru na Ostravu nedaleko sportovního areálu 

místní tělovýchovné jednoty (v tomto prostoru je fotbalové hřiště, areál pro jízdu na koních a jsou tam i 

tenisové kurty). 

 

Vybavení školy  

 

Materiální a technické: 

Škola má pro žáky vždy dostatečný počet učebnic, neboť fond učebnic je podle potřeby obnovován a 

doplňován. Také vybavení pomůckami je dobré a podle potřeby a finančních možností doplňováno. 

K výuce slouží kromě kmenových tříd také odborné učebny (pro fyziku a chemii, učebna s 18 počítači 

připojenými na internet). Pro výuku je k dispozici školní dílna a tělocvična. Vybavení počítačové učebny 

tvoří řada výukových programůV roce 2005 byla v budově s učebnami 6.- 9.ročníku provedena celková 

rekonstrukce. Vznikla tak nová moderní budova. Při rekonstrukci byly učebny vybaveny novými školními 

tabulemi s keramickým povrchem a do všech učeben byla zavedena počítačová síť. Průběžně je 

obnovován i školní nábytek. 

 

Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 
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Prostory školy (především tělocvična) jsou k dispozici pro mimoškolní činnost. Také pec na vypalování 

keramiky, kterou je škola vybavena, školní dílnu i počítačovou učebnu využívají děti v době mimoškolní. 

 

Prostorové: 

Areál školy se skládá ze tří vzájemně propojených budov - z tělocvičny, z budovy s učebnami pro 1.- 

5.ročník (zde je v přízemí umístěna školní kuchyně s jídelnou, v prvním patře je místnost školní družiny) 

a budovy s učebnami 6.- 9.ročníku. Každá z budov má samostatný vchod. Šatny pro žáky 1.-9.ročníku 

jsou vybaveny šatnovými skříňkami pro každého žáka. 

 

Hygienické: 

Školní prostory jsou světlé, čisté, učebny mají dostatečnou velikost. Zajištěno je i kvalitní osvětlení 

učeben 

 

V budově s třídami pro 1.- 5.ročník se prostorná chodba mezi učebnami stává během přestávek 

odpočinkovou hrací plochou - prostotem pro nenáročné pophybové aktivity. Žáci 6.- 9.ročníku využívají 

o přestávkách k odpočinku a relaxaci přízemní halu, tak zvané "respirium". V jarních a podzinmích 

měsících tráví žáci čas během hlavní přestávky v parkovém prostoru před školou. Také travnaté plochy 

školní zahrady mohou, zejména děti ve školní družině, využívat k relaxaci. 

Součástí subjektu, do kterého patří základní škola, je i školní kuchyně s jídelnou. Ta také zajišťuje žákům 

1.- 5.ročníku v dopoledních hodinách čaj. Ve škole je i prostor k případnému ošetření dítěte nebo jeho 

pobytu do příjezdu rodičů, pokud se dítě zraní či onemocní. V sousedství školy je i ordinace obvodního 

lékaře, který je smluvním lékařem právního subjektu jehož je základní škola součástí. Samozřejmostí je 

kvalitní sociální zázemí. Dívčí toalety v budově 6.- 9.ročníku jsou vybaveny bidety a sprchovými kouty, 

také prostor mezi šatnami u tělocvičny je vybaven sprchami. 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor základní školy tvoří ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, učitelé a vychovatelé 

školní družiny. Převládají v něm zkušení pedagogové s delší pedagogickou praxí. Všichni členové 

pedagogického sboru jsou plně kvalifikovaní pro práci, kterou vykonávají. Téměř polovina sboru ovládá 

nejméně jeden cizí jazyk, který je schopna vyučovat. Ve sboru jsou i pedagogové proškoleni pro práci s 

žáky se SPU. Výchovná poradkyně má kromě vysokoškolského pedagogického vzdělání i vysokoškolské 

vzdělání se specializací pro výchovné poradenství a je zároveň kvalifikovaným poradcem pro volbu 

povolání. Pedagogové zvyšují svou úroveň dalším vzděláváním zaměřeným na zdokonalování 

metodických postupů, získávání zkušeností s novými formami výuky a v neposlední řadě se jedná o 

vzdělávání v ovládání informačních a komunikačních technologií. 

 

Charakteristika žáků 

 

Školu navštěvují od 1.ročníku děti z Velké Polomi a děti ze sousední obce Horní Lhota. Od 6.ročníku 

potom i žáci ze dvou sousedních malotřídních škol - v Dolní Lhotě a Hrabyni. Zájem mají i rodiče žáků 

z dalších okolních obcí. Učitelé mají zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a 

chování. Chování žáků a vztahy mezi nimi jsou dobré až velmi dobré. Těší nás, že se žáci naší školy 

nedopouštějí závažných přestupků. V posledních letech narůstá počet pochval, které jsou žákům 

udělovány zároveň s vysvědčením. 

 

Zabezpečení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola v souladu s názvem svého ŠVP Škola pro všechny integruje žáky s různými druhy postižení. 

Integrace těchto dětí je realizována podle platné legislativy. 
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a) PLPP a IVP sestavuje třídní učitel za pomoci učitele konkrétního předmětu a výchovného poradce. Má 

písemnou podobu. Před zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem 

stanovení metod práce, způsobu kontroly osvojení znalostí a dovedností. Termín přípravy PLPP a IVP 

stanoví výchovný poradce, který organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením. Specifikace provádění podpůrných opatření. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce umožňující častější kontrolu a zpětnou vazbu žákovi 

- logická provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáka a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- střídání forem a činností během výuky 

-  mladších žáků - využívání skupinové výuky. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího 

stupně podpory, postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních 

žáků. Bude využíváno metodické podpory školského poradenského pracoviště, vycházet bude s 

minimální doporučené úrovně stanovené v RVP ZV. IVP může být během roku upravován podle potřeb 

žáka. 

b) Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve 

kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským 

zařízením, s rodiči mimořádně nadaného žáka. Má písemnou podobu. Je sestaven nejpozději do 1 měsíce 

od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Zpravidla se vypracuje na školní rok, může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku. Písemný informovaný souhlas zákonného zástupce 

žáka, bez něhož nemůže být IVP prováděn, zajistí výchovný poradce. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Informace jsou rodičům a zákonným zástupcům žáků poskytovány prostřednictvím žákovských knížek, 

podle jejich přání i telefonicky. Kromě účasti na třídních schůzkách mohou rodiče či zákonní zástupci 

získat informace i návštěvou školy po dohodě s příslušným učitelem 

v jiném termínu. 

Dlouhodobě dobrá spolupráce se sdružením rodičů přináší žákům řadu akcí, které pro ně rodiče organizují 

během školního roku o víkendech, a také finanční příspěvky na školní výlety a mimoškolní zájmovou 

činnost. Škola spolupracuje s místní knihovnou a žáci jednotlivých tříd mají možnost prožívat vyučovací 

hodiny, například čtení či literární výchovy, přímo mezi knihami. 

Podle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. je při škole zřízena devítičlenná Školská rada, ve které školu 

zastupují tři členové zvoleni pedagogickými pracovníky a své zastoupení ve Školské radě mají i rodiče a 

zákonní zástupci žáků. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s oběma pracovišti mateřské školy, která je 

stejně jako základní škola součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velká Polom. 

Děti z mateřské školy se spolu s žáky nejnižších ročníků zúčastňují kuturních akcí, předškoláci jsou 

pravidelně zváni k návštěvě školy, mají možnost si ještě před zápisem do I.třídy prohlédnout školu, kterou 

mohou navštěvovat. 

 

Školní družina 

 

Žákům 1. - 5 ročníku poskytuje škola možnost navštěvovat školní družinu. Práce ve školní družině je 

zaměřena na zájmovou a rekreační činnost. Ve kolní družině nabízíme žákům možnost pracovat ve 

výtvarném kroužku a v kroužku pohybových a sportovních her. Pohyb na čerstvém vzduchu, základní 

požadavek odpolední rekreační činosti, se uskutečňuje v prostoru školní zahrady a na vycházkách. 
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Vychovatelka školní družiny úzce spolupracuje s třídními učiteli, spolupodílí se na organizování akcí pro 

žáky I.stupně 

 

Školní parlament  

 

Parlament je sdružení žáků, které se aktivně podílí na chodu školy svými náměty a vydáváním školního 

časopisu. 

 

Poradenské služby na škole  

Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem sociálně 

patologických jevů 

 

Kariérní poradenství:  

− volba školy nebo učebního oboru 

− vyplňování přihlášek 

− orientace v novém přijímacím řízení 

− pomoc při odvolání 

 

Prevence negativních jevů: 

− výběr metodických materiálů pro třídní učitele 

− nabídka interaktivních her 

− poradenství při řešení šikany v třídním kolektivu 

− poradenství při řešení jiných výchovných problémů  

 

Poradenství v oblasti učení: 

− školní neúspěšnost 

− poruchy učení 

− zajištění kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou  

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně: viz webové stránky školy. Jindy po předchozí domluvě s 

vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Metodik prevence vytváří ve 

spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro daný školní rok. Koordinuje 

jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky – otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, 

komunikace s rodiči. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci 

průřezových témat. 

 

Řízení a organizace výuky  

 

Organizace řízení školy funguje na základě týmové práce a kolektivní zodpovědnosti. Cílem 

pedagogického sboru je zvýšení efektivity výchovného a vzdělávacího procesu. Vzdělávací témata jsou 

plánována pro celý ročník společně. Učitelé plánují výchovně vzdělávací proces tak, aby vytvářel 

smysluplný celek, jednotlivé výstupy navazovaly na předcházející ročníky a vytvářel základ pro témata 

ročníku následujícího. Společně vytvářejí prováděcí plány a ty si zpracovávají do měsíčních plánů. Za 

prioritu považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky. Do výuky jsou zařazovány nové metody formy 

práce s cílem podpory vzájemné spolupráce žáků při učení, podpory samostatnosti žáka.  
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4 Učební plán 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 

1.9.2018 
 

 

RVP ZV Základní vzdělávání 

Základní vzdělání 
 

 

9 

 
  

 

 

 

Učební plan I. stupeň 

  Povinné předměty                                                            1. ročník          2. ročník      3. ročník           4. ročník 5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 9 9 8 7 7 40 

Anglický jazyk - - 3 3 3 9 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

Informatika - - - - 1 1 

Prvouka 2 2 3 - - 7 

Náš svět - - - 4 4 8 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 9 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem základní dotace 18 18 21 22 23 10

2 

Celkem disponibilní dotace 2 4 4 3 3 16 

Celkem v ročníku 20 22 25 25 26 11

8 

Délka studia v letech: 

Dosažené vzdělání 

Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 
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Učební plan II. stupeň 

 

      Povinné předměty                                                                 6. ročník                7. ročník      8. ročník              9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu  

 

- platný od školního roku 2018/19. Učební plán školního vzdělávacího programu "Škola pro všechny" vychází z 

učebního plánu RVP ZV. V plánu jsou stanoveny časové dotace jednotlivých školních předmětů. Žádné předměty 

nejsou integrovány, ale učivo v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěno a vzájemně na sebe navazuje. 

Průřezová témata jsou začleněna do předmětů a nevyučují se samostatně. Na 1. stupni jsme v souladu s filozofií 

školy posílili časovou dotaci v rámci povinných předmětů. Český jazyk (7 disponibilní hodiny), matematika (4 

disponibilní hodiny), prvouka a náš svět (celkem 3 disponibilní hodiny), výtvarná a hudební výchova (celkem 2 

disponibilní hodiny). Na 2. stupni je posílena disponibilní dotace 3 hodiny v českém jazyce a 4 hodiny v matematice. 

Český jazyk a literatura 5 4 4 5 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Cizí jazyk - 2 2 2 6 

Matematika  4 5 5 4 18 

Informatika 1 - - 1 2 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství - 1 1 1 3 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 2 2 2 8 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 8 

Výchova ke zdraví 1 - 1 - 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti 2 2 1 0 5 

Volitelné předměty - - - 2 2 

Celkem základní dotace 25 27 27 25 104 

Celkem disponibilní dotace 4 3 4 7 18 

Celkem v ročníku 29 30 31 32 122 
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Člověk a příroda 7 disponibilních hodin v oborech zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie.  

 

 

Oblast člověk a svět práce 2 disponibilní hodiny. Volitelné v 9. ročníku dvě hodiny. Volitelné předměty jsou 

realizovány dle výběru žáků a organizačních možností školy. Vše v kompetemci ŘŠ. 

 

V rámci volitelných předmtů nabízíme žákům tyto předměty:  

Cvičení z českého jazyka 

Cvičení z matematiky 

Konverzace v AJ  

Přírodovědná praktika 

Cvičení z informatiky 

Zájmová výtvarná výchova  

Pohybové aktivity  

Dramatická výchova
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5 Učební osnovy 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 

1.9.2016 
 

 

RVP ZV Základní vzdělávání 

Základní vzdělání 
 

 

9 

 
  

 

 

 

 

 

 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

 

Charakteristika oblasti 

 
Daná oblast by měla žáka vybavit znalostmi a dovednostmi umožňujícími správně vnímat jazyková 

sdělení, rozumět jim a vhodně je používat v konkrétních situacích. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k 

podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. 

 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

7+2 7+2 7+1 6+1 6+1 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

4 4 4 3+1 

 
 

 

Charakteristika předmětu na I.stupni – Český jazyk 

 

Vzdělávací obor český jazyk a literatura vede k poznání a chápání jazyka jako důležitého a nezbytného 

nástroje celoživotního vzdělávání. Rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku. 

Poskytuje vědomosti a dovednosti nutné pro zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace, vytváří 

prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů. 

Rozvíjí emocionální a estetické vnímání, kladný vztah k literatuře a dalším druhům umění. Vede k 

tvořivému myšlení a psaní, k přijímání odlišných názorů druhých, k orientaci v nabídce divadel, kin i 

dalších médií, k rozvoji čtenářského vkusu a zájmu o četbu. 

Poznatky a dovednosti získané v této oblasti jsou důležité nejen pro školu, ale i mimo ni, jsou i základním 

předpokladem úspěšného vzdělávání i v dalších předmětech, zejména při osvojování cizích jazyků.  

Vzdělávací obsah daného oboru je začleněn do vyučovacího předmětu Český jazyk. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

1. ročník - 9 hodin týdně  

2. ročník - 9 hodin týdně  

3. ročník - 8 hodin týdně  

4. ročník - 7 hodin týdně  

5. ročník - 7 hodin týdně  

 

Vyučovací předmět český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. Jeho obsahem je naplňování výstupů 

stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

Délka studia v letech: 

Dosažené vzdělání 

Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 
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Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Obsahuje tyto složky: mluvnice, sloh, 

čtení, psaní, literární výchova.  

 

Zaměřuje se především na zvládnutí základních dovedností práce s mateřským jazykem. V komunikační 

a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně 

psát a mluvit. Učí se výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a pocity. 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 

jazyka. Vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem srozumitelného vyjadřování. 

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy. Postupně získávají a 

rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací, jejich užití v praktickém životě 

- pracujeme s texty, vedeme je ke čtení textu s porozuměním 

- vedeme žáky ke srovnávání různých postupů i možností řešení s cílem zaznamenat shodné a 

odlišné znaky různě vypracovaných úkolů 

- poskytujeme možnost ověřovat si správnost řešení v odborných publikacích 

- vedeme žáky k diskusi, zdůvodňování, k hledání, vysvětlování a nápravě chyb 

 

Kompetence k řešení problémů 

- zadáváme témata a úkoly, při kterých žáci volí sami vhodné postupy práce a sami docházejí k 

závěrům a řešením 

- vedeme žáky k rozvržení práce a plánování 

- klademe cílené otázky, odpovědi na zadané otázky 

- podporujeme žáky, aby si ověřovali správnost svých výsledků 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k tomu, aby porozuměli různým typům textu 

- vedeme je k dialogu, k obhajobě vlastního názoru na základě věcných argumentů 

- vedeme je k zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke vzájemné spolupráci 

- simulujeme životní situace 

- vedeme je k sebehodnocení, přijímání kritiky i pochvaly 

- vedeme je k uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

- apelujeme na zásady slušného chování a mezilidské komunikace 

 

 

 

Kompetence občanské 

- snažíme se o rozvoj pozitivního vztahu k mateřskému jazyku 

- vedeme žáky k pracovitosti, vytrvalosti, zodpovědnosti 

- vedeme je k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k tvorbě vlastních textů 

- vedeme je k samostatnosti v práci 

- využíváme internet 

vedeme je k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny, texty 
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Metody a formy práce: 

− frontální vyučování 

− skupinová práce 

− individuální práce 

− besedy, exkurze 

− projektové vyučování 

 

 
V českém jazyce budou realizována tato průřezová témata  

MV, VDO, MDV, OSV 
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1. ročník 

1. ročník 
7+2 týdně, P 

 

 
1. zvuková stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• provádí sluchovou analýzu a syntézu 

• rozlišuje hlásku a písmeno, písmeno malé a velké, tištěné a psané 

• rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné 

• určí hlásku na začátku a na konci slova, postupně vyjmenuje 
všechny hlásky ve slově 

• dokáže z hlásek sestavit slovo 

• vyvozuje písmena A, O, E, U, I 

• správně vyslovuje délku hlásek, správná intonace a přízvuk 

• rozliší počet slabik ve slově 

• umí rozlišit větu- slovo- slabiku- hlásku /písmeno/ 

• rozumí pojmům řádek, sloupec, vpravo- vlevo, nahoře- dole, 
vpředu- vzadu, před- za, nad- pod 

• skládá a čte všechny druhy slabik a slov 

- rozvoj fonetického sluchu 
- sluchové rozlišení hlásek 
- sluchová analýza a syntéza 
- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin 
- správná intonace, tempo, přízvuk 
- písmena malá, velká, tiskací, psací 
- rozlišení zvukové a grafické podoby 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Poznávání lidí 

Hv ->hudebně pohybové činnosti 
Prv ->Člověk a jeho zdraví, ->Lidé kolem nás, ->Rozmanitost přírody 

Tv ->gymnastika 
Vv ->čeští ilustrátoři, 

Pč ->práce s drobným materiálem, 

 

2. význam a stavba slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• skládá slabiky do slov 

• tvoří věty z daných slov 

• obměńuje věty 

• správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově, hlásky ve slabice 

• skládá slova z přeházených písmen 

• doplní chybějící písmena ve slově 

• přiřazuje obrázky ke slovům 

• porovnává a třídí slova podle významu 

• nahradí slova v textu slovy podobného významu 

- hláska, slabika, slovo, věta 
- syntéza a analýza slabik, slov 
- porovnávání , třídění slov 
- pořádek slov ve větě 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

3. pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• píše správně velká písmena na začátku věty a u typických případů 
vlastních jmen 

• větu končí tečkou, vykřičníkem, otazníkem 

• používá znaménka ve slovech i větách 

- velké počáteční písmeno prvního slova věty a u vlastních jmen 
osob 
- interpunkční znaménka 

 

Průřezová témata Přesahy 
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1. ročník 

 

4. čtení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• správně čte slova, slabiky a krátké věty 

• čte dvojhlásky ou, au, předložkové spoje, psaný text 

• čte správně slabiky di - ti - ni, dy - ty - ny a slabiky dě - tě - ně - bě 
- pě - vě - mě 

• plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem 

• čte plynule a s porozuměním jednoduchý text 

• plní úkoly z textu 

• reaguje vhodnými otázkami 

• rozpozná členění textu, orientuje se v textu 

• rozumí pojmům písmeno, slovo, věta, řádek, sloupec, článek, 
nadpis, stránka 

• utváří si správné čtecí návyky 

• naslouchá ostatním, neskáče do řeči 

• seznamuje se s cizími hláskami X, W, Q 

- slabiky otevřené, zavřené 
- slova- čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik na 
konci slov, slov se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se 
slabikotvornými souhláskami, slov s písmenem ě, se skupinami di, ti, 
ni, dy, ty, ny a se shluky souhlásek 

 
- hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací 
- práce s textem Slabikáře 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

 Sebepoznání a sebepojetí  

Seberegulace a sebeorganizace  

Psychohygiena 

Kreativita  

Poznávání lidí 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

Kooperace a kompetice 

 

 

5. mluvený projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyslovuje pečlivě a správně všechny hlásky 

• užívá správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen , 
sloves 

• vyjadřuje se srozumitelně 

• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné 
tempo řeči 

• dokáže zformulovat krátké sdělení 

• respektuje pravidla rozhovoru 

• umí vyjádřit své přání, poděkovat, omluvit se, pozdravit, poprosit o 
pomoc, vyřídit jednoduchý vzkaz v běžných školních i 
mimoškolních situacích 

• rozumí mluveným projevům přiměřené náročnosti 

- základy techniky mluveného projevu /dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost/ 
- uspořádání slov ve větě 
- komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, 
vypravování 
- zdvořilé vystupování 

Průřezová témata Přesahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Hv ->hudebně pohybové činnosti 
Prv ->Člověk a jeho zdraví, ->Lidé kolem nás, ->Rozmanitost přírody 

Tv ->gymnastika 
Vv ->čeští ilustrátoři, 

Pč ->práce s drobným materiálem 
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1. ročník 

 

6. písemný projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvolňuje si ruku před psaním 

• umí správně sedět a držet psací potřeby 

• dodržuje základní hygienické návyky - sezení, držení tužky, 
hygiena zraku 

• rozlišuje písmo tiskací a psací 

• píše jednotlivé prvky písmen na lince - čáry, oblouky, zátrhy, ovály, 
kličky 

• píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše 
interpunkční znaménka 

• orientuje se v liniatuře 

• dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova 

• píše slova podle obrázků, odpovědi na otázky 

• píše opis, přepis, diktát 

• převádí slova a věty z mluvené podoby do podoby psané 

• kontroluje vlastní písemný projev 

• dodržuje úhlednost písma a dbá na úpravu sešitu 

• ovládá psací abecedu mimo písmen X, W, Q 

• vědomě začíná větu velkým písmenem a končí tečkou 

• píše správné tvary číslic 

- základní hygienické návyky /správné sezení, držení psacího náčiní, 
hygiena zraku, zacházení s psacími nástroji/ 
- příprava na psaní / cviky pro uvolnění ruky, psaní prvků písmen 
a číslic/ 
- technika psaní 
- orientace v liniatuře 
- písmo psací a tiskací 
- psaní písmen, slabik, slov 
- interpunkční znaménka 
- opis podle předlohy 
- přepis slov, jednoduchých vět 
- diktát slov, jednoduchých vět 
- úhledný a přehledný písemný projev 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

7. tvořivé činnosti s literárním textem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární 
texty přiměřené věku 

• přednáší říkadla a krátké básně 

• reprodukuje krátký přečtený nebo slyšený text 

• orientuje se v textu 

• umí naslouchat čtenému textu 

• reaguje vhodnými otázkami na vyslechnutý text 

• dokáže plnit úkoly k vyslechnutému literárnímu textu 

• vyjadřuje své pocity z četby 

• dokáže vyprávět krátký příběh, pohádku 

• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

• nakreslí ilustraci k příběhu 

• je schopen dramatizovat scénu příběhu 

- jednoduchý literární text (hádanka, rozpočítadlo, říkadlo, báseň, 
pohádka, příběh) 
- poslech textu ze slabikáře, dětských časopisů, knih 
- recitace básní 
- rým , rytmus 
- obrázková osnova 
- charakteristika postav 
- dětští ilustrátoři a spisovatelé 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

8. základní literární pojmy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje pojmy báseň, říkadlo, pohádka, hádanka 

• učí se tvořit slova, která se rýmují 

• seznamuje se s pojmy spisovatel, kniha, časopis, ilustrace, 
knihovna, divadlo 

- pojmy báseň, říkadlo, pohádka, hádanka 
- rým 
- pojmy spisovatel, kniha, časopis, ilustrace, knihovna, divadlo 

 

Průřezová témata Přesahy 
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2. ročník 

 
2. ročník 
7+2 týdně, P 

 

 
1. zvuková stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• člení věty na slova, dělí jednoduchá slova na slabiky a hlásky 

• znalosti o slabikách využívá při dělení slov na konci řádků 

• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

• orientuje se v rozdělení hlásek na samohlásky, dvojhlásky a 
souhlásky 

• při čtení i psaní odlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

- slovo, slabika, hláska 
- dělení slov na konci řádků 
- hláska a písmeno 
- samohlásky, dvojhlásky, souhlásky 
- obrázky slov 
- slabikotvorné r, l 
- samohlásky krátké a dlouhé 
- souhlásky tvrdé, měkké, obojetné 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Hv ->vokální činnosti, 
Vv ->čeští ilustrátoři 

M ->násobení, dělení v oboru násobilky, 
Pč ->Pěstitelské práce 

 

2. význam a stavba slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyhledává slova opačného a podobného významu, slova 
nadřazená, podřazená a souřadná 

- slova opačného a podobného významu 
- slova nadřazená a podřazená 
- slova souřadná 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

2. tvarosloví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se s názvy slovních druhů 

• v textu pozná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky a, i, 
nebo, ani 

• rozlišuje obecná a vlastní jména 

• zpaměti vyjmenuje abecedu a dokáže řadit slova podle abecedy 

- názvy slovních druhů 
- podstatná jména, slovesa, předložky, spojky a, i, nebo, ani 
- obecná a vlastní jména 
- abeceda 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

3. skladba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje a tvoří věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací 

• vhodnými spojkami spojuje věty do jednoduchých souvětí 

- druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací) 
- věta jednoduchá a souvětí 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena Kreativita Komunikace 

 

 
 

 
 

 

 



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

30  

 

 
 

 

2. ročník 

4. pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá psaní samohlásky ú/ů v jednoduchých slovech 

• odůvodní a napíše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

• píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (mimo 
morfologický šev) 

• zdůvodní a správně napíše párové souhlásky na konci slov (b-p, 
d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f) 

• umí odůvodnit a správně psát velká písmena na začátku věty a u 
vlastních jmen osob a zvířat 

- ú/ů na začátku, uvnitř a na konci slova 
- i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 
- skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
- párové souhlásky 
- velká písmena 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

5. čtení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• přechází k plynulému čtení textu bez slabikování 

• užívá správný slovní přízvuk 

• orientuje se v textu, vyhledává odpovědi na otázky a klíčová slova 

• čte s porozuměním nahlas i potichu 

• spojuje obsah textu s ilustrací 

- plynulé čtení 
- technika čtení 
- orientační prvky v textu 
- vyhledávací čtení 
- hlasité a tiché čtení s porozuměním 
- text a ilustrace 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference Lidské vztahy 

 

 

6. mluvený projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování 

• umí pozdravit, omluvit se, požádat o pomoc 

• dodržuje posloupnost děje na základě pozorování 

• pojmenuje předměty a jejich vlastnosti 

• vyslovuje pečlivě, dbá na správnou výslovnost a správné 
gramatické tvary 

- základní formy společenského styku 
- děj - základ vypravování 
- jednoduchý popis 

 

Průřezová témata Přesahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lid 
í Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Sebepoznání a sebepojetí 
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2. ročník 

 

7. písemný projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• píše správné tvary písmen a číslic podle normy psaní 

• užívá správné velikosti, dbá na rozestup a sklon písmen 

• písmena správně spojuje do slov 

• používá znaménka ve slovech i větách 

• opisuje a přepisuje jednoduché texty 

• užívá velká písmena ve slovech i větě 

• nacvičuje psaní velkých tiskacích písmen pro výuku geometrie 

• učí se správně napsat adresu a přání 

• provádí kontrolu svého písemného projevu 

• dbá na čitelnost a úhlednost svého písemného projevu 

- správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku 
- tvary písmen a číslic 
- spojování písmen s ostatními písmeny (především o, v, b) 
- umisťování diakritických znamének 
- opis a přepis 
- velká tiskací písmena 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

 

8. tvořivé činnosti s literárním textem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí naslouchat textu 

• vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

• odlišuje pohádku od ostatního vyprávění 

• převypráví jednoduchý příběh, děj pohádky 

• řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl 

• řadí věty podle děje 

• kreslí vlastní ilustrace k příběhům 

• domýšlí jednoduchý příběh 

• vypravuje pomocí obrázkové osnovy 

• rozliší vyjadřování v próze a ve verších 

• řeší hádanky 

• přednáší zpaměti texty přiměřeného věku 

- soustředěný poslech čtených textů poezie a prózy 
- vyprávění příběhu, pohádky 
- pořadí slov ve větě 
- pořadí vět v textu 
- text a ilustrace 
- obrázková osnova 
- poezie a próza 
- hádanky 
- přednes 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference Lidské vztahy 

 

 

9. základní literární pojmy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se s pojmy knihovna, knihkupectví, čtenář, básník, 
spisovatel 

• zná pojmy pohádka, hádanka, báseň 

• rozlišuje pojmy vyprávění, vypravěč, jeviště, herec, divák 

- literární pojmy 
- literární druhy a žánry 

 

Průřezová témata Presahy 
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3. ročník  

3. ročník 
7+1 týdně, P 

 

 
1. zvuková stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

• rozlišuje pojmy slabika, hláska, písmeno, určí počet slabik ve slově 

- hláskosloví, rozdělení hlásek, hláska - písmeno, slabika - slovo 

 

Průřezová témata Přesahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
Kulturní diference 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Mezilidské vztahy 

 Vv ->čeští ilustrátoři, 
 Čj ->skladba, ->slovesa, ->podstatná jména, ->psaní,->sloh 
 Prv ->Rozmanitost přírodyí, 
 Pč ->příprava pokrmů, ->pěstitelské práce, 
 Aj (3) -> psaní tematické slovní zásoby a práce se slovníkem, -
>fonetické značky,  
Hv ->hudební poznatky 

 

2. význam a stavba slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• porovnává význam slov 

• třídí slova podle významu 

• poznává ve slovech kořen slova, předponovou část, příponovou 
část 

• utvoří k danému kořenu slova příbuzná 

- nauka o slově, slovo a skutečnost, význam slova, přízvuk 
- slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, nadřazená, 
podřazená, protikladná 
- seznámení s pojmem kořen 
- slova příbuzná 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

3. tvarosloví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pozná a rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, 
okolnost, vlastnost 

• rozliší slova ohebná a neohebná 

• ovládá skloňování jednoduchých podstatných jmen, zná pádové 
otázky 

• určí rod, životnost, číslo a pád podstatných jmen a umí s těmito 
mluvnickými kategoriemi pracovat, užívá správné tvary 

• řadí podstatná jména podle abecedy 

• rozlišuje podstatná jména obecná a vlastní 

• vyhledává vlastní jména hor, pohoří, řek....... 

• u sloves určí osobu, číslo a čas 

• užívá v mluveném projevu správné tvary sloves, slovesa časuje v 
přítomném čase 

- slovní druhy 
- slova ohebná, neohebná 
- podstatná jména, skloňování, pádové otázky 
- rod, životnost a číslo podstatných jmen 
- abeceda 
- vlastní jména 
- slovesné tvary, infinitiv 
- osoba, číslo, čas, časování v přítomném čase 

 

Průřezová témata Přesahy 
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3. ročník  

 

4. skladba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího 

• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

• spojuje věty jednoduché do souvětí vhodnými spojkami a 
spojovacími výrazy 

• určí počet vět v souvětí, rozliší spojky 

- druhy vět 
- věta jednoduchá a souvětí 
- souvětí, spojky 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice MULTIKULTURNÍ 

VÝCHOVA 

Kulturní diference Lidské vztahy 

 

 

5. pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zdůvodní a správně píše párové souhlásky uvnitř i na konci slov 

• zvládá pamětně a vyjmenovává vyjmenovaná slova, chápe jejich 
význam 

• vysvětlí rozdíl pravopisu ve slovech stejně znějících (být - bít, mýt - 
mít, výr - vír.....) 

• zvládá pravopis věty 

• odůvodňuje a píše správně i-í nebo y-ý ve vyjmenovaných slovech 
a v jejich tvarech 

• tvoří slova příbuzná a pozná je v textu 

• zvládá pravopis probíraných vlastních jmen osob, zvířat, místních 
pojmenování 

- vyjmenovaná slova, pravopis 
- párové souhlásky 
- vlastní jména 
- věta jednoduchá a souvětí 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

6. čtení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte plynule texty přiměřeného rozsahu i náročnosti 

• zvládá správnou intonaci, člení text a frázuje 

• využívá čtenářské dovednosti při hlasitém i tichém čtení 

• orientuje se v textu, vyhledává informace, klíčová slova 

• rozumí přečtenému textu, reprodukuje jeho obsah 

• chápe četbu jako zdroj informací a poznatků 

- plynulé čtení, členění textu, intonace.... 
- četba s porozuměním, klíčová slova, reprodukce 
- četba - zdroj poznatků a informací 

 

Průřezová témata Přesahy 
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3. ročník 

7. mluvený projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

• zvládá základní komunikační žánry: pozdravit, omluvit se, požádat 
o něco, poděkovat...... 

• dodržuje společenská pravidla chování - dát ve dveřích přednost 
dospělému, přivítat návštěvu, rozloučit se...... 

• ovládá základní pravidla vedení telefonického rozhovoru 
(představí se, mluví stručně a jasně, rozloučí se) 

• jedná zvdořile při komunikaci se spolužáky a dospělými 

• umí pozorně naslouchat druhým, neskáče do řeči 

• dokáže se vyjadřovat souvisle, vybírá vhodné jazykové prostředky 

• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

- základy techniky mluveného projevu (dýchání, tempo řeči, 
výslovnost, mimika...) 
- pozdrav, omluva, prosba, oslovení, vzkaz 
- telefonování, zdvořilé vystupování, naslouchání 
- stylizace, jazykové prostředky 
- obrázková osnova, vypravování 

 

Průřezová témata Přesahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
Kulturní diference 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 
 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Mezilidské vztahy 

 Vv ->čeští ilustrátoři, 
 Čj ->skladba, ->slovesa, ->podstatná jména, ->psaní,->sloh 
 Prv ->Rozmanitost přírodyí, 

 Pč ->příprava pokrmů, ->pěstitelské práce, 
 Aj (3) -> psaní tematické slovní zásoby a práce se slovníkem, -
>fonetické značky,  
Hv ->hudební poznatky 

 

8. písemný projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje základní hygienické návyky při psaní i čtení 

• píše čitelně, úhledně, v přiměřené velikosti, dodržuje sklon a 
rozestupy písmen a číslic 

• správně spojuje písmena a slabiky 

• provádí kontrolu vlastního projevu 

• napíše dopis, pozdrav z prázdnin, adresu 

• sestaví nadpis, osnovu 

• popíše jednoduchou činnost, předmět, zvíře nebo věc 

• dokáže vyplnit jednoduché formuláře 

- hygienické návyky - správné sezení, držení psací potřeby, hygiena 
zraku 
- upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou 
psaní 
- odstraňování nedostatků v psaní, úprava písemného projevu 
- kontrola písemného projevu 
- čitelný, úhledný, věcně správný písemný projev 
- vyplňování formulářů: podací lístek, složenka 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

9. tvořivé činnosti s literárním textem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí naslouchat čtenému textu, vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

• rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje 
kladné a záporné postavy 

• umí dramatizovat jednoduchý příběh 

• orientuje se v knihovně, umí si vypůjčit knihy 

• vypráví, co se mu v knize líbilo 

• předčítá spolužákům zajímavou část knihy 

• zařadí postavu ke správné knize a autorovi 

• čte a přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku 

• dokáže plnit úkoly k vyslechnutému literárnímu textu 

• všímá si ilustrací, seznamuje se s nejznámějšími ilustrátory 
dětských knih 

• kreslí si k literárnímu textu vlastní ilustraci 

• orientuje se v pojmech: spisovatel, kniha, časopis, ilustrace, verš, 
rým... 

• odliší pohádku od ostatních literárních žánrů 

- zážitkové čtení a naslouchání literárních textů - poslech, volná 
reprodukce 
- dramatizace 
- návštěva knihovny 
- přednes 
- ilustrátoři dětských knih 
- vlastní výtvarný doprovod 

Průřezová témata Přesahy 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace Kreativita 

Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a 

kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference Lidské vztahy Multikulturalita 

 

3. ročník 

 

10. základní literární pojmy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje pojmy: báseň, říkadlo, rozpočitadlo, hádanka 

• seznamuje se s literárními pojmy: poezie, próza, pověst, povídka, 
bajka, pohádka 

- základní literární pojmy - verš, rým, báseň, říkadlo, povídka, 
pohádka, pověst, bajka, próza, poezie 

 

Průřezová témata Přesahy 
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4. ročník 

4. ročník 
6+1 týdně, P 

 

 
1. význam a stavba slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• porovnává významy slov 

• rozlišuje slova podle významu 

• rozpozná slova spisovná a nespisovná 

• rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou, koncovku 

• rozlišuje předponu a předložku, správně píše předpony a 
předložky 

- význam slov 
- slova mnohoznačná, slova podobného významu 
- slova spisovná a nespisovná 
- slova citově zabarvená 
- stavba slova- kořen, předponová část, příponová část, koncovka 
- rozdíl předpona x předložka 
- pravopis předpon nad-, pod-, roz-, bez- 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

2. tvarosloví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech 

• skloňuje podstatná jména a určuje jejich vzory 

• pozná mluvnické kategorie sloves a umí s nimi pracovat 

- slovní druhy ohebné a neohebné 
- skloňování podstatných jmen 
- rod, číslo, pád, životnost a neživotnost podst. jmen mužského rodu 
- vzory středního, ženského, mužského rodu 
- infinitivy sloves 
- slovesné tvary určité (jednoduché, složené) 
- slovesa zvratná 
- osoba, číslo, čas 
- časování sloves (minulý, přítomný, budoucí čas) 
- koncovky osobní (seznámení) 
- příčestí minulé (seznámení) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Kreativita  
Kulturní diference 

 Poznávání lidí  
Rozvoj schopností poznávání  

 

 

 

3. skladba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně mění větu 
jednoduchou na souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů 

- stavba věty 
- větný vzorec 
- spojování vět do souvětí vhodnými spojovacími výrazy 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

4. pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách 

• zdůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen přiřazením ke 
vzoru 

- vyjmenovaná slova, příbuzná slova 
- koncovky podstatných jmen (přiřazení ke vzoru) 

 

Průřezová témata Přesahy 
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4. ročník 

5. čtení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

• orientuje se v textu 

• samostatně vyhledává informace v přiměřeně náročném textu 

• rozlišuje podstatné a okrajové informace, podstatné informace 
zaznamenává 

• dokáže rozčlenit text podle osnovy 

- technika čtení, plynulost, správnost, intonace 
- čtení jako zdroj informací 
- práce s textem (učebnice, encyklopedie, časopisy) 
- tiché čtení 
- klíčová slova a věty 
- jednoduchý zápis podstatných informací (výpisek) 

 

Průřezová témata Přessahy 

  

 

6. mluvený projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

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

• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči podle svého 
komunikačního záměru 

• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 

• vede správně dialog, telefon. rozhovor, zanechá vzkaz na 
záznamníku 

- základy techniky mluveného projevu (dýchání,výslovnost) 
- užívání vhodných jazykových prostředků 
- komunikační žánry : pozdrav, oslovení, blahopřání, omluva, prosba, 
vzkaz, vypravování 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Kreativita  
Kulturní diference 

 Poznávání lidí  
Rozvoj schopností poznávání  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Komunikace 
 Kulturní diference  

Lidské vztahy  
Etnický původ  
Multikulturalita  

Princip sociálního smíru a solidarity 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH  
Evropa a svět nás zajímá  
Objevujeme Evropu a svět  

Jsme Evropané 

Aj ->stavba věty, ->seznámení s přítomným časem prostým->slovesné 
tvary to be, I have got, ->pravidla komunikace v běžných každodenních 

situacích (pozdrav, poděkování, představování sebe i kamarádů 
Ns ->Místo, kde žijeme, ->Lidé kolem nás, ->Rozmanitost přírody-

>Neživá příroda->Živá příroda 
Tv ->míčové hry 

Pč ->příprava pokrmů, ->práce s drobným materiálem, ->konstrukční 
činnosti, ->pěstitelské činnosti 

 Vv ->čeští ilustrátoři,  
Hv ->vokální činnosti 

 

7. písemný projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

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

• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry 

• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

• kontroluje svůj písemný projev 

• dbá na úpravu, čitelnost a přehlednost 

- osnova písemného projevu 
- členění textu 
- nadpis, odstavce 
- žánry písemného projevu:- popis (osob, zvířat, věcí ) 
- vypravování 
- dopis, pohlednice (adresa) 
- oznámení, pozvánka 
- základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 
nástroje) 
- technika psaní (úhledný, čitelný, přehledný projev) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Kreativita Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
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4. ročník 

8. tvořivé činnosti s literárním textem 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 

• vyjadřuje své dojmy a pocity z četby, poslechu, divadelního a 
filmového představení, TV pořadu nebo výstavy 

• vyjmenuje kladné a záporné postavy, zhodnotí charakterové 
vlastnosti postav 

• vysvětlí ponaučení z příběhu 

• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 
literární text na dané téma 

• přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku 

• zná nejznámější dětské ilustrátory, dětskou prózu, dětské hrdiny 

- rozhovory o knihách, divadle, Tv pořadech, filmech pro děti 
- hodnocení postav (vlastnosti postav, jejich vzájemný vztah) 
- návštěva knihovny, divadel. a filmových představení 
- interpretace textu, hodnocení činů postav 
- přednes vhodných literárních textů 
- známí dětští spisovatelé, ilustrátoři, dětští hrdinové 

  

 

Průřezová témata Přesahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Stavba mediálních sdělení Tvorba mediálního 

sdělení 

 

 

9. základní literární pojmy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• všímá si rozdílů zpracování textů uměleckých a textů populárně- 
naučných 

• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

• tvoří slova, která se rýmují 

• rozumí literárním pojmům při praktických činnostech 

• rozlišuje báseň, rozpočítadlo, hádanku, pohádku, pověst 

- texty umělecké literatury, naučná literatura (encyklopedie) 
- verše, rým, přirovnání 
- odlišení verše od prózy 
- základní literární žánry: rozpočítadlo, hádanka, báseň, pohádka, 
pověst, povídka 
- základní literární pojmy: spisovatel, ilustrátor, básník, ilustrace, 
divadelní představení, herec, režisér 

 

Průřezová témata Přesahy 
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5. ročník 

5. ročník 
6+1 týdně, P 

 
1. význam a stavba slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• porovnává významy slov, rozlišuje slova podobného významu a 
slova vícevýznamová 

• rozpozná slova spisovná a nespisovná 

• rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a 
koncovku 

- význam slov, slova mnohoznačná, slova podobného významu 
- slova spisovná a nespisovná 
- slova citově zabarvená 
- stavba slova - kořen, předpona a přípona 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

Rozvoj schopností poznávání  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Sebepoznání a sebepojetí 
 Kreativita  

Mezilidské vztahy  
Komunikace  

Seberegulace a sebeorganizace 
 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Lidské vztahy  
Multikulturalita  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
Vztah člověka k prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  
Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení  

Vnímání autora mediálních sdělení 

Aj ->chápání slov v kontextu, odvození významu slova, ->přítomný čas 
prostý, ->Modální sloveso can, must. Vazba want to, ->shopping, ->roční 
doby, období, měsíce, dny v týdnu, datum, ->my feelings, ->my hobbies, 

->sports and games, ->zájmena, ->číslovky 1-100, ->stavba věty, -
>vypravování a dramatizace pohádky 

Ns ->Lidé a čas, ->Místo, kde žijeme, ->Živá příroda, ->Lidé kolem nás, -
>Člověk a jeho zdraví, ->Rozmanitost přírody,  

Pč ->příprava pokrmů, ->pěstitelské činnosti, ->konstrukční činnosti, -
>práce s drobným materiálem, 
 M ->zlomky, ->římské číslice,  
Vv ->kresba, ->čeští ilustrátoři,  

Čj ->Tvarosloví, ->Skladba,  
 Hv ->hudebně pohybové činnosti 

 
 

2. tvarosloví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

• skloňuje podstatná jména a určuje jejich vzory 

• rozlišuje druhy přídavných jmen 

• seznamuje se s druhy zájmen, umí nahradit podstatné a přídavné 
jméno zájmenem 

• pozná mluvnické kategorie sloves, pracuje s nimi 

• seznamuje se s druhy číslovek 

- slovní druhy (ohebné a neohebné) 
- podstatná jména - určování pádu, čísla, rodu, vzoru 
- skloňování podstatných jmen podle vzoru 
- druhy přídavných jmen 
- druhy zájmen 
- slovesa (infinitiv, určité slovesné tvary - jednoduché, složené) 
- určování mluvnických kategorií u sloves - osoba, číslo, čas 
- určování slovesného způsobu v textu 
- podmiňovací způsob u slovesa být 
- osobní koncovky příčestí minuléh 
- druhy číslovek 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

 

3. skladba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně mění větu 
jednoduchou v souvětí 

• užívá vhodných spojovacích výrazů 

• vyhledá základní skladební dvojice 

- stavba věty, větný vzorec, spojování vět do souvětí spojovacími 
výrazy 
- základní větné členy 
- podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný 

- přísudek slovesný 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

 

4. pravopis 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

• zvládá psaní i/y v příčestí minulém 

• zdůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen přiřazováním ke 
vzorům 

• zvládá psaní koncovek u přídavných jmen měkkých a tvrdých 

- i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
- i/y v příčestí minulém 
- koncovky podstatných jmen podle vzoru 
- koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých podle vzoru 
- shoda přísudku s holým podmětem 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

5. čtení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

• orientuje se ve čtení naukových textů 

• vyhledává pojmy v encyklopediích 

• pracuje se slovníkem cizích slov 

• rozlišuje podstatné a okrajové informace, podstatné informace 
zaznamenává 

• rozčlení text podle osnovy 

- technika čtení, plynulost, orientace v textu, ontonace 
- čtení jako zdroj informací 
- práce s textem (učebnice, encyklopedie, časopisy) 
- tiché čtení 
- klíčová slova a věty 
- jednoduchý zápis podstatných informací (výpisek) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Komunikace 

 Kooperace a kompetice 
 Hodnoty, postoje, praktická etika  

Rozvoj schopností poznávání  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Sebepoznání a sebepojetí 
 Kreativita  

Mezilidské vztahy  
Komunikace  

Seberegulace a sebeorganizace 
 

 

 

5. mluvený projev 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

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

• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá 
podle komunikační situace 

• dokáže zvolit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru 

• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává vzkaz na 
záznamníku 

• vyjadřuje se mimojazyčnými prostředky řeči (mimika, gesta) 

- užívá vhodných jazykových prostředků 
- základy techniky mluveného projevu (dýchání, výslovnost) 
- komunikační žánry (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 
vypravování, dialog 
- základní komunikační pravidla (oslovení, ukončení dialogu, střídání 
rolí mluvčího) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Aj ->chápání slov v kontextu, odvození významu slova, ->přítomný čas 
prostý, ->Modální sloveso can, must. Vazba want to, ->shopping, ->roční 
doby, období, měsíce, dny v týdnu, datum, ->my feelings, ->my hobbies, 

->sports and games, ->zájmena, ->číslovky 1-100, ->stavba věty, -
>vypravování a dramatizace pohádky 

Ns ->Lidé a čas, ->Místo, kde žijeme, ->Živá příroda, ->Lidé kolem nás, -
>Člověk a jeho zdraví, ->Rozmanitost přírody,  

 

 

6. písemný projev 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

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

• píše po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační 
žánry 

• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

• zvládá písemné formy společenského styku - dopis, psaní adres, 
pohlednice, blahopřání 

• vyplňuje jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník, složenka) 

• kontroluje svůj písemný projev 

• dbá na úpravu, čitelnost, přehlednost 

- osnova písemného projevu 
- členění textu (nadpis, odstavce) 
- žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 
omluvenka, zpráva, oznámení, vzkaz, inzerát, dopis, jednoduchý 
tiskopis 
- popis postupu děje, popis činnosti, místnosti apod. 
- stručné zápisy z učebního textu 
- výpisy údajů ze slovníků, encyklopedií 
- základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího 
nástroje) 
- technika psaní (úhledný, čitelný, přehledný projev) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

7. tvořivé činnosti s literárním textem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže vhodně formulovat vlastní myšlenky a dojmy z četby, 
poslechu, divadelního a filmového představení, TV pořadů nebo 
výstavy 

• vyjmenuje kladné a záporné postavy, hodnotí charakterové 
vlastnosti postav 

• vysvětlí ponaučení z příběhu 

• umí si zaznamenat zajímavé myšlenky 

• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 
literární text na dané téma 

• přednáší zpaměti texty přiměřeného věku 

• je schopen dramatizovat scénu příběhu 

• navštěvuje divadelní představení a hovoří o svých zážitcích 

• zná nejznámější dětské ilustrátory, dětskou prózu a hrdiny 

- rozhovory o knihách, divadle TV pořadech, filmech pro děti 
- hodnocení postav (vlastnosti, vzájemný vztah) 
- návštěva knihovny, divadel a filmových představení 
- tvořivé činnosti s literárním textem (interpretace textu, hodnocení 
činů postav) 
- přednes vhodných literárních textů 
- volná reprodukce obsahu přečteného nebo slyšeného textu 
- známí dětští ilustrátoři, spisovatelé, dětští hrdinové 

 

Průřezová témata Přesahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference Lidské vztahy Etnický 

původ Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Stavba mediálních sdělení Tvorba mediálního 

sdělení 

Aj ->chápání slov v kontextu, odvození významu slova, ->přítomný čas 
prostý, ->Modální sloveso can, must. Vazba want to, ->shopping, ->roční 
doby, období, měsíce, dny v týdnu, datum, ->my feelings, ->my hobbies, 

->sports and games, ->zájmena, ->číslovky 1-100, ->stavba věty, -
>vypravování a dramatizace pohádky 

Ns ->Lidé a čas, ->Místo, kde žijeme, ->Živá příroda, ->Lidé kolem nás, -
>Člověk a jeho zdraví, ->Rozmanitost přírody,  

Pč ->příprava pokrmů, ->pěstitelské činnosti, ->konstrukční činnosti, -
>práce s drobným materiálem, 
 M ->zlomky, ->římské číslice,  
Vv ->kresba, ->čeští ilustrátoři,  

Čj ->Tvarosloví, ->Skladba,  
 Hv ->hudebně pohybové činnosti 

 

8. základní literární pojmy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

• při rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

• tvoří rýmy 

• pozná rozdíly mezi básní, říkadlem, pověstí, pohádkou a bajkou 

- texty umělecké literatury, naučná literatura (encyklopedie) 
- verše, rýmy, přirovnání 
- odlišení verše od prózy 
- zýkladní literární žánry: rozpočítadlo, hádanka, báseň, pohádka, 
pověst, bajka, povídka 
- základní literární pojmy: spisovatel, ilustrátor, básník, ilustrace, 
divadelní představení, herec, režisér 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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Charakteristika vyučovacího předmětu - II. stupeň – Český jazyk a literatura 
 

Předmět český jazyk a literatura patří společně s cizími jazyky a matematikou mezi hlavní předměty školy. 

Proto je také kladena na naší škole jeho výuce mimořádná pozornost a péče projevující se nejen v časové 

dotaci v jednotlivých ročnících a v možnosti volitelných předmětů, ale i v materiálním vybavení, v 

personálním důrazu na kvalitu sboru a jeho dalším vzdělávání, podpoře jazykových soutěží. 

Český jazyk je pro naše žáky jazykem národním, proto je kladen velký důraz na čistotu a spisovnost 

projevu, jeho logickou a myšlenkovou návaznost, argumentaci, mimiku, gestikulaci.  

Základním cílem je tedy "vytvoření" kvalitního verbálního projevu žáků nejen ve školním prostředí, ale 

hlavně v osobním, což se musí projevit v osobnosti jedince, jeho zvýšené míře komunikativnosti, tedy ve 

větší schopnosti uplatnit se v osobním, pracovním i společenském životě i ve zvýšené konkurenci 

ostatních. K tomu nám pomáhá členění předmětu na jazykovou část, sloh, literární a dramatickou výchovu.  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení:  

Jazyková část - rozvíjí základní prvky z 1. stupně, tedy čtení, psaní a porozumění textu. Toho je dosaženo 

výukou a procvičováním základních pravopisných jevů, při jejich rozboru dochází k zásadnímu zvyšování 

(verbální) logiky a tím předmět přispívá i k větší míře porozumění poznatkům i v ostatních předmětech. 

Sloh - není tedy pouze plnění psaných úkolů, slouží k přesnému formulování názorů a myšlenek. Důraz 

je tedy kladen na ústní formy projevu, zvláště v útvarech jako diskuze, přednáška, výklad, verbální úvaha, 

rozhovor. 

Literární a dramatická výchova - je nástrojem interpretace žáků, slouží k přednesení jejich postojů, 

myšlenek, textů, tříbí jejich jazykové vnímání, učí je hledat vhodnější slova nebo postoje, dělá je tedy 

schopnějšími a nezávislejšími.  

 

Předmět český jazyk a literatura je vyučován: 

v 6. ročníku - 5 hodin týdně  

v 7. ročníku - 4 hodiny týdně 

v 8. ročníku - 4 hodiny týdně  

v 9. ročníku - 5 hodin týdně − v kmenových třídách − v počítačové učebně s výukovými programy ČJ  

 

Předmět je propojen s ostatními jazyky, dějepisem, občanskou, hudební, výtvarnou výchovou, 

informatikou.  

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova (OSV)  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)  

Multikulturní výchova (MV)  

Environmentální výchova (EV)  

Mediální výchova (MV)  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení  

Učitel: – rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva  

– předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných 

oblastech  

– vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací 

– vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 

– seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel: – vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy  

– vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

 

 Kompetence komunikativní  

Učitel: – vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 

 – nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 

– pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků  

– vede žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění  

 



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

43  

Kompetence sociální a personální  

Učitel: − vede žáky k tomu, aby dokázali přijmout argumenty druhých 

 − rozvíjí u žáků slušné a věcné hájení svých názorů a řešení 

 − vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy 

 − vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 

 

 Kompetence občanské  

Učitel: − předkládá žákům způsoby ochrany a rozvíjení regionální a národní tradice, kultury, povědomí, 

sounáležitosti 

− učí žáky respektovat mínění a odlišnosti druhých  

− seznámí žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlí jim jeho význam  

− podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby  

 

Kompetence pracovní  

Učitel: − učí žáky uvědomovat si nutnost přípravy a nutnost upevňování získaných poznatků  

 − rozvíjí u žáků schopnost přenést své znalosti do běžného života 

 − vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní  

− vede žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 

 

Na 2. stupni vzdělávací obsah předmětu český jazyk - mluvnice je rozdělen na jazykovědu (obecné 

poučení o jazyce), hláskosloví, tvarosloví, skladbu, význam slov a slovní zásobu, pravopis. Tyto okruhy 

jsou zpracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících.  

Český jazyk a literatura je v 6. - 9. ročníku vyučován jako samostatný předmět. 

 

V 6. ročníku se navazuje na učivo 1. stupně, velká časová dotace je věnována opakování a upevňování 

učiva. Prohlubuje se učivo o ohebných slovních druzích, nové je pro žáky učivo o rozvíjejících větných 

členech. 

V hodinách komunikace a slohu žáci vyplňují jednotlivé tiskopisy, opakují a prohlubují poznatky o 

jednoduchých komunikačních žánrech, dopisu, popisu a vypravování. Nové je pro ně pořizování výtahu a 

výpisků. 

 

V 7. ročníku se zaměří na význam slov, způsoby tvoření slov, na neohebné slovní druhy. Ve skladbě se 

seznámí s vedlejšími větami, v pravopise se psaním velkých písmen ve vlastních jménech. Novým učivem 

je charakteristika, líčení, žádost, životopis. 

 

V 8. ročníku se seznámí se slovy přejatými, skloňováním jmen přejatých a cizích vlastních jmen, rozeznají 

slovesný vid. Ve skladbě poznají významové poměry mezi větami hlavními, rozebírají složitější souvětí. 

V hodinách komunikace a slohu se zaměří na charakteristiku lit. postav, výklad, líčení, jednoduchou 

úvahu. 

 

V 9. ročníku se potom věnujeme především upevňování učiva. Ve skladbě doplní své znalosti o psaní 

čárky ve větě jednoduché. Seznámí se s publicistickým stylem a některými jeho útvary, učí se diskutovat, 

vystupovat na veřejnosti. 

Literatura navazuje na poznatky, které žáci získali na 1. stupni, prohlubují je o další vědomosti z oblasti 

literární teorie a historie. Rozvíjí své tvořivé psaní. 
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6. ročník 

6. ročník 
5. týdně 

 

1. jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje útvary národního jazyka 

• používá různé útvary národního jazyka ve vhodných 
komunikačních situacích 

• samostatně užívá jazykové příručky 

• rozeznává základní složky jazykovědy 

 
Úvod o českém jazyce 

• správně vyslovuje české hlásky 

• aplikuje pravidla spisovné výslovnosti 

• používá správně přízvuk 

• čte a vyslovuje věty se správným důrazem, tempem a 
pauzami  

• využívá znalostí z hláskosloví v jazykové normě 

 
Zvuková stránka českého jazyka 

• uvádí na příkladech slovotvorný základ, předpony a přípony 

• střídá správně hlásky při odvozování 

• chápe stavbu slova v návaznosti na pravopis 

 
Stavba slova 

• určuje slovní druhy 

• rozlišuje druhy podstatných jmen 

• náležitě skloňuje a stupňuje přídavná jména, rozliší jejich 
druhy 

• skloňuje zájmena a číslovky, rozliší jejich druhy 

• vhodně používá slovesné tvary 

• určí mluvnické kategorie u ohebných slovních druhů 

• v obtížnějších případech samostatně pracuje s jazykovými 
příručkami 

• využívá znalostí z tvarosloví v jazykové normě 

 
Tvarosloví 

• určuje základní i rozvíjející větné členy kromě doplňku 

• aplikuje pravopis shody přísudku s podmětem 

• rozlišuje věty jednoduché a souvětí 

• rozliší větu hlavní a vedlejší 

• do jednoduchých souvětí doplňuje interpunkci 

• využívá znalostí ze skladby v jazykové normě 

 
Skladba 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
Komunikace 
Rozvoj schopností  
Poznávání 

Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
Vko – Vztah k vlasti, vlastní jména 
Z – Území ČR 

Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 

 

2. komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pracuje s odborným textem 

• vyhledává klíčová slova 

• odlišuje podstatné informace, subjektivní a objektivní sdělení 

• formuluje hlavní myšlenky textu 

• pořídí si výpisek a výtah 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Práce s informacemi 

• sestaví osnovu vypravování 

• na základě osnovy člení text do odstavců 

• uceleně reprodukuje text 

• vytváří vlastní texty 

• dbá na soudržnost textu 

• využívá přímou řeč 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Vypravování 

• popíše předmět 

• popíše místnost 

• zpracuje jednoduchý pracovní postup 

• výstižně pojmenovává předměty i jejich části 

• používá výstižná slovesa 

 

Popis 

• rozeznává různé způsoby dorozumívání  

• uvede rozdíly mezi soukromým a úředním dopisem 

• napíše dopis se všemi náležitostmi 

 
Dopis 

• sestaví zprávu a oznámení 

• rozeznává fakta od hodnocení a názorů 

• používá vhodné jazykové prostředky 

 
Zpráva a oznámení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace, Kreativita 

Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
Vv – Zobrazování přírodních a umělých forem 
Pč – Práce s technickými materiály 

Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
Vv – Zobrazování přírodních a umělých forem 
Ict – Zpracování a využití informací 
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3. literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• stručně reprodukuje přečtený text 

• vlastními slovy interpretuje smysl díla 

• stručně formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy představení 

 

 
Společná i vlastní četba 
Práce s informacemi 
Návštěva divadelního představení 
 

• vytvoří vlastní literární text podle svých schopností 
 

 
Vlastní tvorba 

• přednáší kratší texty 

• zvládá základní literární pojmy, předložený text umí zařadit 

• zná rozdíl mezi poezií, prózou a dramatem 

• odlišuje od sebe lyrické a epické básně 

• zná některé žánry a jejich představitele 

• rozliší pohádku, mýtus, báji, pověst 

 
Společná I vlastní četba 
Základní literární pojmy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

 Kooperace a kompetice 

D - Starověk, Starověké Řecko, Římská říše Vko - Naše vlast 
Z – Orientace na mapě světa 
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7. ročník 

7. ročník 
4 týdně 

 

 
 1. jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí mluvnické kategorie ohebných slovních druhů 

• v textu vyhledává ohebné slovní druhy, určuje jejich druh 

• správně tvoří slovesné tvary 

• vysvětlí pravidlo pro určení rodu činného a trpného  

• rozpozná neohebné slovní druhy 

• využívá znalostí z tvarosloví v jazykové normě 

 
Tvarosloví 

• zná základní pravidla pro psaní vlastních jmen 

• při tvorbě vlastního jazykového projevu umí aplikovat zásady 
zápisu slov 

• chápe vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 

 
Pravopis 

• uvědomuje si rozdíl mezi věcným a gramatickým významem 
slov 

• identifikuje vztahy ve slovní zásobě 

• rozpozná přenesená pojmenování 

• v textu rozezná odborné názvy 

• rozlišuje nejvýznamnější způsoby obohacování slovní zásoby 

• uvědomuje si zásady tvoření českých slov 

 
Význam slov, tvoření slov 

• rozlišuje věty podle postoje mluvčího 

• rozlišuje věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty 

• určuje větné členy 

• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace 

• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a 
v souvětí 

• v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický 

 
Skladba 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 Komunikace  

Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
M – Čísla v úlohách, rozdílnost zápisu čísel 

Aj – Komunikativní složka, 
gramatické kategorie, tematické 
okruhy 

 

2.komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• sestaví osnovu vypravování 

• používá různé jazykové prostředky k oživení vypravování 

• formuluje hlavní myšlenky textu 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Vypravování 

• vytváří vlastní texty 

• popisované části dokáže logicky seřadit 

• rozpozná následnost jednotlivých složek činnosti 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Popis (líčení) 

• rozliší charakteristiku vnitřní a vnější 

• uvede základní náležitosti charakteristiky 

 
Charakteristika 

• užívá vhodné (spisovné) jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 

• napíše životopis, žádost se všemi náležitostmi 

 
Životopis 
Žádost 

• zachytí nejdůležitější myšlenky textu 

• vystihne přehledně stavbu textu 

• používá vhodné jazykové prostředky  
 
 

 
Výtah 

• formuluje hlavní myšlenku textu 

• vhodně užívá nejzákladnější verbální a neverbální prostředky 
řeči 

 
Referát, diskuze 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 

Vv – Prostorové vytváření 
Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 

Vv – Tematické práce 
Aj – Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
Př – práce s odborným textem 
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3. literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• reprodukuje přečtený text 

• vlastními slovy interpretuje smysl díla 

• stručně formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy představení 

• rozhodne, jakého typu je úryvek 

 
Společná i vlastní četba 
Práce s informacemi 
Návštěva divadelního představení 

 

• vytvoří vlastní literární text podle svých schopností 

• zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho 
spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát 

 
Vlastní tvorba 
Referát 

• přednáší kratší texty 

• zvládá základní literární pojmy, předložený text umí zařadit 

• zná rozdíl mezi poezií, prózou a dramatem 

• odlišuje od sebe lyrické a epické básně 

• zná některé žánry a jejich představitele 

• rozliší další literární žánry – baladu, bajku, cestopis, román, 
uvede jejich výrazné představitele 

• vyjmenuje základní rysy divadelní hry 

 
Společná i vlastní četba 
Základní literární pojmy 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Vnímání autora 
mediálních sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Objevujeme 
Evropu a svět; Evropa a svět nás zajímá 

D - Románský a gotický sloh 
D - Přemyslovci 
Z - Obyvatelstvo Evropy 

D - Křesťanství, Francká, Byzantská a Arabská 
říše 
Hv – kontext hudby s literárním žánrem 
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8. ročník 

8. ročník 
4 týdně 

 

 

1. jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• odliší větu hlavní a vedlejší 

• graficky znázorní souvětí 

• u větných členů určí druh 

• dokáže určit významové poměry 

• rozpozná zvláštnosti větné stavby 

• ovládá správnou interpunkci v jednodušších souvětích 

• využívá znalostí ze skladby v jazykové normě 

 
Skladba 

• zná základní pravidla pro psaní přejatých slov 

• při tvorbě vlastního jazykového projevu umí aplikovat 
lexikální, slovotvorná, morfologická i syntaktická pravidla 

• chápe vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 

 
Pravopis 

• skloňuje jména přejatá a cizí vlastní jména 

• rozlišuje slovesa dokonavá a nedokonavá 

• v textu rozpozná přechodníky 

 
Tvarosloví 

• rozpozná útvary českého jazyka a umí k nim jednotlivá slova 
zařadit 

• rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu, zdůvodní jejich 
užití 

• neznámé výrazy dokáže vyhledat ve Slovníku spisovné 
češtiny 

 

Obecné výklady o jazyce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

Aj - Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
 

Aj - Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
 

 

2. komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozpozná charakteristiku vnější a vnitřní 

• dokáže charakterizovat postavy přímo i nepřímo – z jednání, 
chování, řeči 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Charakteristika literární postavy 

• vytváří vlastní texty 

• vystihne osobní vztah jedince k popisované skutečnosti 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Líčení 

• dokáže připravit výklad z poznatků získaných v ostatních 
vyučovacích předmětech 

• uvědomuje si nutnost přesného vyjadřování a používání 
odborných termínů 

• pracuje s odborným textem 
 

 
Výklad, výtah 

• uspořádá text, dodržuje textovou návaznost 

• užívá vhodné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

• vyjádří se k určitému problému, je schopen naznačit jeho 
řešení 

• umí prosadit své osobní názory a postoje 

 
Úvaha 

• odliší fakta od názorů 

• fakta ověřuje porovnáním s dostupnými informačními zdroji 

• vyjmenuje některé publicistické útvary 

• volí výstižné, pro danou komunikativní situaci vhodné 
jazykové prostředky 

• posoudí, zda daná informace vyplývá či nevyplývá z textu 

 
Publicistické žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Tvorba mediálního 
sdělení 
Práce v realizačním týmu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 

Vko – Člověk a společnost 
 

Vv – Zobrazování přírodních a umělých forem 
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8.ročník 

3. literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uceleně reprodukuje přečtený text 

• rozebere text po stránce tematické a jazykové, text kriticky 
zhodnotí 

• diskutuje o současných trendech v oblasti literární, filmové, 
divadelní i televizní 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
představení 

• rozhodne, jakého typu je úryvek 

 
Společná i vlastní četba 
Práce s informacemi 
Návštěva divadelního představení 
 

• vytvoří vlastní literární text podle svých schopností, 
vycházející ze základních znalostí literární teorie 

• zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho 
spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát 

 
Vlastní tvorba 
Referát 

• zvládá základní literární pojmy, předložený text umí zařadit 

• rozpozná základní básnické prostředky 

• pozná základní rozdíly mezi hodnotnou a konzumní 
literaturou 

• uvádí základní literární směry a jejich významné představitele 
v české a světové literatuře 

• rozliší další literární žánry – sonet, epigram, uvede jejich 
výrazné představitele 

• vyhledává informace v různých informačních zdrojích 

 
Společná i vlastní četba 
Základní literární pojmy 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: Evropa a 
svět nás zajímá 

D - Kultura a společnost na přelomu 19. a 20. 
století 

Vv – Tematické práce 
D – Kultura a společnost na přelomu 19. a 20. 
století 
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9. ročník 

9. ročník 
5 týdně,  

 

 

1. jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dává do souvislostí hlavní etapy vývoje českého jazyka 

• shrne základní znaky jazyků slovanských a zároveň posoudí 
ukázky shod a rozdílů mezi nimi 

• rozpozná jazyk spisovný, nářečí a obecnou češtinu 

 
Obecné výklady o jazyce 

• správně moduluje souvislou řeč, užívá pauzy a frázování  
Zvuková stránka jazyka 

• rozliší způsoby tvoření slov 

• nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 

• určuje významy slov, vč. odborných 
 

 
Tvoření slov, význam slov 

• správně třídí slovní druhy 

• tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné 
komunikační situaci 

• předvede správné zařazování sloves do tříd a ke vzorům a 
vysvětlí, proč jsou přechodníky tvary knižní, běžně neužívané 

 
Tvarosloví 

• řeší v rámci ucelených znalostí jednotlivé syntaktické jevy 

• tvoří věty a posuzuje jejich správnost z hlediska formálního i 
významového 

• dokáže se orientovat i ve složitých souvětích 

• posuzuje důvody pro pořádek slov v souvislém textu a dává 
do souvislostí činitele významového, mluvnické principy a 
zvukovou stránku slova 

• uplatní znalost pravidel o interpunkci 

 
Skladba 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

Aj - Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 

Aj - Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 

 

2. komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zpracuje vypravování na základě osnovy, dodrží stavbu 
vypravování 

• využívá vhodné jazykové prostředky 

 
Vypravování 

• aplikuje poznatky a zkušenosti ve vlastní komunikační praxi 

• najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a 
z nabízených možností vybere to správné 

• posoudí vhodnost/ nevhodnost užití textu v dané 
komunikační situaci 

• konfrontuje vlastní představivost a fantazii s uměleckým 
dílem nebo výrobkem 

 
Popis a charakteristika 
Mluvené a psané texty 

• zpracuje, na základě dříve naučených norem a kritérií, vlastní 
životopis 

• předvede správné vyplňování různých tiskopisů a formulářů 

• analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu 
stylu 

 

 
Tiskopisy 
Životopis 
Analýza textu, funkční styly 
 

• obhajuje, rozvíjí a shrnuje podstatu jevů z různých oblastí 
jako předpokladu studijních úspěchů v jiných oborech 

• vyhledá v textu klíčová slova/ termíny spojené s danou 
tematikou 

• posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu 

 
Výklad 
Výtah 

• napíše úvahu, uvědomuje si, že v ní uplatňuje své názory a 
osobní postoje 

• připraví kratší proslov a přednese jej, dbá na obsah a 
jazykovou správnost 

• diskutuje k různým otázkám, které ho zajímají, především 
v rámci skupinové diskuse s důrazem na obsah, řeč a 
společenské vystupování 

 
Úvaha 
Proslov 
Diskuze 

• dá do souvislostí a shrne různé funkce psané a mluvené 
publicistiky 

• diskutuje a následně stylizuje svůj text k veřejně 
společenskému dění na základě četby denního tisku a 
sledování televize 

 
Publicistické útvary 
Souhrnné poučení o slohu 
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9.ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Aj - Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
Vv - Prostorové práce 
 

Aj - Komunikativní složka, gramatické kategorie, 
tematické okruhy 
 

 

3. literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uceleně reprodukuje přečtený text 

• určí hlavní myšlenku díla a interpretuje smysl díla 

• rozebere text po stránce tematické a jazykové, text kriticky 
zhodnotí 

• odlišuje řeč vypravěče a řeč postav 

• určí básnické prostředky 

• diskutuje o současných trendech v oblasti literární, filmové, 
divadelní i televizní 

• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování 

• popíše základní shody a rozdíly v obsahu dvou uměleckých 
děl 

• rozhodne, jakého typu je úryvek 

 
Společná i vlastní četba 
Dramatizace 
Smysl a podstata díla 

• rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora Specifika autorské poetiky, odraz doby, autorův život jako inspirace 

• samostatně vyhledává informace v obecní knihovně a na 
internetu 

• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
představení  

• své názory podpoří několika důvody 

 
Společná i vlastní četba 
Práce s informacemi  
návštěva divadelního představení 
 

• vytvoří vlastní literární text podle svých schopností, aby 
tematicky i formálně odpovídal zadání 

• zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje ho 
spolužákům jako mluvní cvičení nebo referát 

 
Vlastní tvorba 
Referát 

• zvládá základní literární pojmy, předložený text umí zařadit 

• rozpozná základní básnické prostředky 

• pozná základní rozdíly mezi hodnotnou a konzumní 
literaturou, svůj názor dolží argumenty 

• uvádí základní literární směry a jejich významné představitele 
v české a světové literatuře 

• popíše na vybrané ukázce základní znaky literárního směru 

• rozliší základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 
funkci, uvede jejich výrazné představitele 

• vyhledává informace v různých informačních zdrojích 

 
Společná i vlastní četba 
Základní literární pojmy 
Literatura 20. století 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 D – Ponapoleonská Evropa  
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5.1.2 Anglický jazyk 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

3 3 3 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

3 3 3 3 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci 

žáků v rámci integrované Evropy a světa. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců 

jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 

odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice a prohlubuje uvědomění si 

závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 

mezinárodních projektech. 

 

Vzdělávací obsah oboru cizí jazyk je začleněn do vyučovacího předmětu Anglický jazyk a jak na prvním, 

tak i na druhém stupni zaměřen na tři okruhy řečových dovedností: 

1) Receptivní řečové dovednosti 

2) Produktivní řečové dovednosti 

3) Interaktivní řečové dovednosti 

Tyto okruhy jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých 

ročnících.  

 

I.stupeň 

 

Na I.stupni se žáci seznamují: 

a) s pravidly komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování 

b) s jednoduchým sdělením - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 

c) s tematickými okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda 

a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje 

d) se slovní zásobou a tvořením slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 

e) se základními gramatickými strukturami a typy vět, se základy lexikálního principu pravopisu 

slov - věta jednoduchá, tvorba otázek a záporu, pořádek slov ve větě 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

− výuka je realizována v 3. - 5. ročníku (viz dotace pro ročník)  

− výuka je realizována ve třídách, jazykových učebnách a učebnách VT.  

 

Žáci jsou děleni do skupin v rámci ročníku  

 

Formy realizace 

: − výklad učiva, poslech, četba, procvičování gramatiky a dialogu, reprodukce textu v písemné a 

ústní formě 

 − je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací − 

součástí vyučování jsou hry, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé 

projekty 
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Průřezová témata jsou v tomto předmětu realizována: OSV, EGS 

 

II.stupeň 

 

Na II. stupni si žáci osvojují: 

a) jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, 

omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, 

žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program 

b) základní vztahy - existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní 

c) tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, 

formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a 

společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

d) slovní zásobu a tvoření slov 

e) gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 

 

Anglický jazyk je vyučován v 6. - 9. ročníku s tříhodinovou dotací týdně. Výuka probíhá v jazykové 

učebně, učebně VT, v jednotlivých třídách. 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 − skupinové vyučování 

 − výklad  

− poslech  

− krátkodobé projektové vyučování 

 − četba originálních textů 

 − samostatná práce (práce se slovníkem)  

 

Žáci se dělí do skupin v rámci ročníku.  

 

Předmětem se prolínají průřezová témata: 

- Osobnostní a sociální výchova - napomáhá ke zvládání vlastního chování, rozvíjí základní 

dovednosti dobré komunikace. 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - rozvíjí schopnost srovnávat projevy 

kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v 

širších souvislostech.  

- Multikulturní výchova - učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých. 

-  Mediální výchova - učí využívat potenciál medií jako zdroj informací.  

- Výchova demokratického občana - vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro 

fungování společnosti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

- vedeme je k užití termínů, uvádění věcí do souvislostí 

- k porovnávání a kritickému posuzování získaných výsledků 

- k vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k využití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 

- ke kritickému myšlení, rozhodnutí, obhajobě, zodpovědnosti 

- k využití vlastního úsudku a zkušeností 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k porozumění různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků 
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- k naslouchání promluvám druhých lidí, vhodná reakce na ně 

- vedeme je k zapojování se do diskuse, formulování a vyjádřování svých myšlenek a názorů 

- dbáme o to, aby se žáci výstižně, souvisle a kultivovaně vyjadřovali v písemném i ústním projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 

- klademe důraz na uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

- vedeme žáky k sebehodnocení, k přijímání kritiky i pochvaly 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k zodpovědnosti, pracovitosti a vytrvalosti 

 

Kompetence pracovní 

- dbáme na dodržování vymezených pravidel 

- dbáme na plnění povinností a závazků 

- snažíme se o rozvoj myšlení, orientaci v základních aktivitách 

- učíme žáky používat příručky a multimédia 
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3.ročník 

3. ročník 
3 týdně 

 

 
1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se se základními pravidly výslovnosti, přzvukem, 
vázáním, rytmem a větnou melodií 

• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby 

• rozumí přiměřeně pokynům a požadavkům učitele a adekvátně na 
ně reaguje 

• pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované 
konverzace dvou osob 

• poskytuje jednoduché informace o sobě (jméno, věk, národnost....) 

• zvládá základní komunikační obraty, osloví osobu, pozdraví, 
představí se, rozloučí se, vyjádří souhlas - nesouhlas 

• správně reaguje na jednoduché pokyny při hře 

- výslovnost - základní pravidla 
- pokyny učitele (jazyk třídy) 
- rozhovor, představování, pozdrav, poděkování, souhlas, nesouhlas 
- hry 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Čj ->psaní, abeceda, slovní druhy 
Prv -> Místo, kde žijeme, Člověk a jeho zdraví 
M > počítání v oboru do sta, 
Hv -> vokální činnosti 

 

 
 

 

2. tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá slovní zásobu všech tématických okruhů 

• dovede vyjmenovat dny v týdnu, části dne, zná denní režim 

• zvládá základní matematické dovednosti s čísly 1-12, zeptá se na 
množství 

• orientuje se základním způsobem v čase, určuje celé hodiny, 
zeptá se na čas 

• představí svoji rodinu 

• pojmenuje školní potřeby, předměty ve třídě 

• označí základní barvy, zeptá se na barvu předmětu 

• zazpívá píseň a sestaví jednoduché přání k Vánocům 

• pojmenuje hračky 

• popíše části těla a hlavy 

• vyjmenuje několik druhů sportu 

• popíše běžné oblečení, umí říci, co má na sobě 

• pojmenuje základní potraviny, nápoje, vyjádří libost a nelibost 

• pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny, zeptá se na jednu z 
možností 

• jednoduchým způsobem popíše domácí zvířátko 

• snaží se jednoduše popsat svůj byt (kuchyně, obývací pokoj....) 

- slovní zásoba 
- části dne, názvy dnů v týdnu 
- čísla 1-12, sčítání a odčítání 
- čas, určování celých hodin, otázka 
- rodina 
- škola (školní potřeby, předměty ve třídě) 
- barvy 
- Vánoce 
- hračky 
- části těla a hlavy 
- sporty 
- oblečení 
- nákupy (potraviny, nápoje, libost a nelibost) 
- ovoce a zelenina 
- domácí zvířátko 
- části bytu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 
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3. základní gramatické struktury a základy pravopisu slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje grafickou a mluvenou formu slova 

• odhaduje význam čteného textu 

• vytváří slova protikladná k daným slovům (long - short, big - 
small...) 

• udá polohu předmětu pomocí předložek 

• dokáže s vizuální oporou vyjmenovat anglickou abecedu a 
hláskovat své jméno i jméno spolužáka 

• nápodobou a především pamětným učením si osvojuje základní 
gramatické znalosti, avšak zatím bez znalosti gramatického 
systému 

- věta, psaní slov a vět 
- poslech nahrávek, odhad významu 
- slova protikladná 
- předložka "on", "in" 
- abeceda, hláskování 
- věta jednoduchá, pořádek slov ve větě 
- otázka, zápor 
- člen určitý a neurčitý 
- osobní zájmena: I, you, she, he, it 
- krátká odpověď kladná i záporná (Yes, I am, No, I´m not) 
- užití ztaženého tvaru 
- slovesa: I have got 
I can x I can´t 
I like x I don´t like 
I need 
It likes 
- vyjádření společné vlastnosti pro více věcí (these........are) 
- zájmena přivlastňovací (our, my) 
- zájemna ukazovací (this x these) 
- výběr jedné z možností pomocí spojky "or" 
- přítomný čas průběhový (jumping) 
- připodobnění pomocí like 
- množné číslo pravidelných podstatných jmen (-s, -es) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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4.ročník 

4. ročník 
3 týdně 

 

 
1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se se základními pravidly výslovnosti, přízvukem, 
vázáním, rytmem, větnou melodií 

• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby 

• rozumí jednoduchým pokynům a požadavkům učitele 

• pochopí význam jednoduché konverzace dvou osob 

• pozdraví a představí se několika větami 

• zvládá základní komunikační obraty- pozdrav, poděkování, 
představování, vyjádří souhlas, nesouhlas 

• jednoduchým způsobem se omlouvá a žádá 

• prezentuje jednoduché písničky, rytmická říkadla 

• umí používat abecední slovník učebnice, pracovního sešitu 

- výslovnost 
- pokyny a požadavky učitele 
- rozhovor, pozdrav, představování, poděkování,souhlas, nesouhlas, 
žádost, omluv 
- hry 
- písničky, básničky, rytmická říkadla 
- abecední slovník učebnice, slovníky 

Průřezová témata Přessahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Čj ->věta a souvětí, ->zájmena, ->slovesa, ->sloh-vyjadřovací schopnosti, ->číslovky, 
->slovo  
M - >Numerika do 1 000 

 

2. tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá slovní zásobu daných tématických okruhů 

• používá základní číslovky 1 - 100 

• zeptá se na množství 

• představí svoji rodinu 

• pojmenuje školní potřeby, předměty ve třídě, popíše jejich polohu 
pomocí předložek in, on, under 

• pojmenuje některé hračky 

• popíše části těla, hlavy 

• orientuje se v čase, určí celou hodinu 

• setaví jednoduchý denní režim (v čase přítomném prostém ) 

• popíše běžné oblečení, použije frázi I am wearing.... 

• pojmenuje základní potraviny, ovoce, zeleninu, snaží se správně 
používat člen s ohledem na počítatelná podst. jména 

• vyjádří libost, nelibost 

• pojmenuje některá zvířata 

• sestaví jednoduchý popis s využitím osvojené slovní zásoby 

• pojmenuje místnosti bytu 

• jednoduše popíše byt, využívá předložky next to, beetwen, 
opposite 

• pojmenuje některé druhy sportu 

• pojmenuje dny v týdnu 

• sestaví jednoduché věty o svém týdenním režimu 

• zná části dne 

• zná některá základní slovíčka k tématům Vánoc, Velikonoc 

• seznamuje se s anglickou abecedou, se zrakovou oporou o ni 
speluje 

- tématické okruhy 
- čísla 1 - 100 
- rodina 
- školní potřeby, škola 
- hračky 
- části těla 
- čas, určování celých hodin 
- oblečení 
- potraviny, ovoce, zelenina 
- zvířata, my pet 
- místnosti bytu 
- sport 
- dny v týdnu 
- Vánoce, Velikonoce 
- abeceda, základy spelování 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Multikulturalita 

  

 

3. základní gramatické struktury a základy pravopisu slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

• rozumí obsahu jednoduchého čteného textu 

• čte krátké jednoduché texty, rozumí jejich obsahu 

• vytváří dvojice slov protikladných 

• udá polohu předmětu 

• seznamuje se s tvořením množného čísla podst. jmen 

• používá pravidelné množ. číslo podst. jmen 

• sestavuje jednoduché věty oznamovací, používá přítomný čas 
prostý 

• časuje slovesa to be, to have got 

• používá zápor ve větě se slovesem to be , to have got 

• seznamuje se se zkrácenými tvary slovesa to be 

• používá tázací věty se slovesy to be , to have got 

• používá ve větách zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací 

• vytvoří přivlastňovací pád (possesive’s) 

• tvoří věty s vazbou there is, there are 

• umí používat modální sloveso can ve větách oznamovacích, 
tázacích, v záporných tvarech 

• sestavuje otázky pomocí do/ does 

• používá zápor ve větách pomocí don´t , doesn´t 

• seznamuje se s přítomným časem průběhovým 

• seznamuje se s rozkazovacím způsobem 

- psaní slov, vět 
- poslech nahrávek, obsah textu 
- čtení krátkých textů, porozumění 
- slova protikladná 
- předložky in, on, under, next to, between, opposite 
- množné číslo podstatných jmen 
- přítomný čas prostý 
- stavba jednoduché věty 
- slovesa to be , to have got 
- zápor to be , to have got 
- zkrácené tvary slovesa to be 
- otázka u sloves to be, to have got 
- zájmena osobní, přivlastňovací 
- přivlastňovací pád 
- vazby there is, there are 
- modální sloveso can 
-otázka pomocí do/does 
- zápor pomocí don´t, doesn´t 
- přítomný čas průběhový 
- rozkazovací způsob 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5.ročník 

5. ročník 
3 týdně, P 

 

 
1. pravidla komunikace v běžných každodenních situacích 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby 

• rozumí přiměřeně pokynům učitele 

• pochopí význam jednoduché konverzace dvou osob 

• dokáže sestavit jednoduchý dialog 

• představí sebe i svého kamaráda 

• sestaví prosbu, umí vyjádřit radost 

• provádí nákupy různého zboží 

• prezentuje jednoduché písničky a básničky 

• používá abecední slovník 

• píše blahopřání ke svátkům roku 

• vytváří dopis z prázdnin 

• dokáže se omluvit a o něco požádat 

- pravidla správné výslovnosti 
- jednoduché pokyny učitele 
- rozhovor 
- komunikce v běžných situacích - představování, prosba, 
poděkování 
- jednoduché písničky a básničky v angličtině 
- užití abecedního slovníku 
- jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis 
z prázdnin, omluva, žádost 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Čj ->přímá řeč, podstatná jména, slovesa, ->čtení, ->sloh-vyjadřovací schopnosti 
Tv >míčové hry, atletika, bruslení, 
Prv ->Lidé a čas,  
M ->počítání do 10 000, 
Ns ->Člověk a jeho zdraví 
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5.ročník 

 

2. tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá slovní zásobu daných tématických okruhů a rozvíjí témata z 
minulých ročníků 

• používá základní i řadové číslovky 1 - 100 ústně i písemně 

• zeptá se na množství 

• představí svoji rodinu 

• vyjmenuje školní potřeby, předměty ve třídě, popíše jejich polohu 
(předložky) 

• vyjmenuje hračky 

• popíše části těla, hlavy 

• zná názvy některých nemocí a úrazů 

• orientuje se v čase, určí čas 

• hovoří o denním a týdenním programu 

• popíše běžné oblečení, použije frázi I am wearing 

• pojmenuje základní potraviny, ovoce, zeleninu a názvy teplých 
jídel 

• pojmenuje některá zvířata domácí, divoká i jejich mláďata 

• sestaví jednoduchý popis zvířete s využitím osvojené slovní 
zásoby 

• pojmenuje místnosti bytu 

• popíše byt, dům, pokoj 

• napíše správně adresu 

• vyjmenuje některé druhy sportu 

• vyjmenuje názvy povolání 

• pojmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období 

• zná části dne 

• sestaví jednoduché věty o svém týdenním režimu 

• používá datum (ústně i písemně) 

• zná základní slovíčka k tématům Vánoc a Velikonoc 

• seznamuje se s anglickou abecedou, umí spelovat své jméno, 
adresu 

• vyhledává informace o známých městech, o různých 
zajímavostech ze života dětí 

• sleduje základní geografické údaje týkající se nejvýznamnějších 
zemí příslušné jazykové oblasti 

- číslovky základní a řadové 
- rodina 
- škola, školní potřeby 
- hračky 
- části těla, nemoci 
- čas, určování hodin 
- oblečení 
- potraviny, ovoce, zelenina, názvy některých jídel 
- zvířata - domácí a divoká 
- byt, dům, místnost 
- sport 
- povolání 
- dny v týdnu, měsíce, roční období, datum 
- svátky, Vánoce, Velikonoce 
- abeceda 
- základní údaje o VB, USA 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kreativita 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 
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5.ročník 

 

3. základní gramatické stuktury a základy pravopisu slov 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

• rozumí obsahu jednoduchého čteného textu 

• čte krátké jednoduché texty a rozumí jim 

• dodržuje základní podobu vět oznamovacích, tázacích, 
rozkazovacích, konstrukce sloužící k vyjádření záporu 

• vytváří slova protikladná 

• udá polohu předmětu, místnosti 

• užívá ukazovací, tázací a neurčitá zájmena 

• stupňuje jednoslabičná a dvojslabičná přídavná jména pomocí 
přípon 

• sestavuje jednoduché oznamovací věty v čase přítomném prostém 

• sestavuje otázky pomocí do,does 

• používá zápor ve větách pomocí don´t, doesn´t 

• rozumí ději aktuálnímu, používá přítomný čas průběhový 

• časuje slovesa to be, to have, používá je i v záporu 

• seznamuje se s jejich zkrácenými tvary a umí je napsat 

• vytváří přivlastňovací pád 

• tvoří množné číslo podstatných jmen, zná i nepravidelné tvoření 
množného čísla 

• vytváří věty s vazbou there is, there are 

• umí používat modální sloveso can ve větách oznamovacích, 
tázacích, v záporu 

• seznamuje se s rozkazovacím způsobem 

• užívá sloves libosti (like, love, hate, don´t mind) 

• spojuje jednoduché věty v souvětí 

- věta jednoduchá, psaní slov, psaní vět 
- poslech nahrávek, odhad obsahu čteního 
- čtení krátkých textů, porozumění obsahu 
- pořádek slov ve větě 
- tvorba otázek a záporu 
- slova protikladná 
- předložky in, on, under, next to, between, opposite 
- zájmena ukazovací, tázací a neurčitá 
- stupňování přídavných jmen pomocí přípon 
- přítomný čas prostý, otázka i zápor 
- přítomný čas průběhový, otázka i zápor 
- slovesa to be, to have got 
- zápor to be, to have got 
- zkrácené tvary to be, to have got 
- přivlastňovací pád 
- množné číslo podstatných jmen 
- vazba there is, there are 
- modální sloveso can 
- rozkazovací způsob sloves 
- slovesa libosti 
- věta jednoduchá a souvětí 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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6. ročník 

6. ročník 
3 týdně 

 

 
1. Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí instrukcím běžným ve výuce 

• sestaví jednoduchý text na pohlednici 

• popíše aktuální činnost 

• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích 

- pravidelné a nepravidelné množné číslo podstatných jmen 
- sloveso „být“ 
- sloveso „mít“ 
- přítomný čas prostý – minulý čas 
- přítomný čas průběhový 
- zájmena osobní, přivlastňovací, tázací 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Komunikační situace a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pozdraví a představí se 

• zeprá se na osobní údaje 

• zodpoví dotazy na osobní údaje 

• nakoupí v běžném obchodě 

• popíše polohu vybraných míst a budov ve městě 

• objedná si jídlo v restauraci 

• vede jednoduchý rozhovor v obchodě 

- pozdravy, oslovení 
- psaní pohledů 
- situace v obchodě 
- volný čas 
- objednávka v restauraci 
- popis osoby 
- popis místa a předmětů 
- označení objektů na mapě 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

  

 

3. Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá čísla 1 - 10000 

• rozumí a užívá údaje o čase - hodiny a dny 

• zeptá se a odpoví na otázku týkající se činností ve volném čase 

• popíše svůj denní režim 

• popíše, co dělá právě teď 

- druhy pozdravů, reakce na oslovení 
- předměty ve třídě 
- rodina, domov 
- domácí zvířata 
- dny v týdnu, měsíce, roky 
- aktivity denního režimu a volného času 
- oblečení 
- moje město, vesnice 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

 

4. Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• získá základní povědomí o Velké Británie 

- Velká Británie 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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7.ročník 

7. ročník 
3 týdně, P 

 

 
1. Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zeptá se na aktuální dění 

• vypráví příběh v přítomnosti, minulosti 

• klade otázky v minulém čase 

• porozumí obsahu slyšeného příběhu v minulosti 

• vypráví příběh podle obrázků 

• rozumí obsahu čteného textu - jednoduchého příběhu v minulém 
čase 

• vyhledá specifické informace v delším čteném textu 

• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu 

• v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

- přítomný čas prostý, průběhový 
- určitý a neurčitý člen 
- vazba „there is/are“ 
- řadové číslovky 
- předložky 
- stupňování přídavných jmen 
- zájmena ukazovací 
- zájmena „some“, „any“ 
- minulý čas slovesa „být“ 
- minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves 
- budoucí čas „going to“ 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Komunikační situace a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše osoby a předměty 

• koupí něco v obchodě 

• rozumí slyšenému textu a reprodukuje ho v jednoduchých větách 

• napíše jednoduchý dopis 

• objedná si jídlo v restauraci, napíše jednoduchý recept 

- setkání 
- situace v obchodě 
- narozeniny 
- dopis 
- nehody 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše průběh roku po jednotlivých měsících 

• popíše zvířata 

• zeptá se o odpoví na zdraví 

• napíše jednoduchý recept 

- přivítání, rozloučení 
- rodina a přátelé 
- škola 
- bydlení 
- sporty, činnosti 
- počasí a měsíce v roce 
- zvyky a koníčky 
- divoká zvířata, příroda 
- zdraví 
- recepty (jídlo) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

4. Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• jednoduše popíše základní reálie Velké Británie a Irska 

- Velká Británie 
- Irsko 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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8.ročník 

8. ročník 
3 týdně 

 

 
1. Jazykové prostředky a funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• požádá o informaci, poděkuje 

• používá aktivněslovník 

- minulý čas prostý 
- minulý čas průběhový 
- předpřítomný čas prostý 
- modální slovesa 
- „have to“ 
- budoucí čas prostý 
- zájmena zdůrazňovací a zvratná 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

  

 

2. Komunikační situace a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyjádří vlastní postoj k nesprávnému choání 

• popíše vlastnosti lidí 

• popíše postup při přípravě jídla 

• napíše jednoduchý recept 

• rozumí obsahu jednoduchých textů 

• stručně reprodukuje obsah připěřeně obtížného textu 

• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

- situace ve třídě 
- vlastnosti lidí 
- orientace na letišti 
- situace v hotelu 
- žádost o pomoc, službu, informaci 
- rozdíl mezi běžnou restaurací a restaurací rychlého občerstvení 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

  

 

3. Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyjádří zdvořilé společenské fráze 

• orientuje se na letišti 

• orientuje se v nabídce hotelu 

• orientuje se na mapě, popíše cestu, zeptá se na cestu 

- poděkování a reakce na poděkování 
- prosba, žádost 
- móda, oblečení 
- letiště, cestování metrem 
- hotel 
- restaurace 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 

  

 

4. Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pojmenuje základní pamětihodnosti Londýna 

- USA 
- Londýn 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9. ročník 
 

9. ročník 
3 týdně 

 

1. Jazykové prostředky a komunikace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokončí jednoduchý příběh 

• vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém 
slovníku 

• reaguje na orázky v rozhovoru, který se týká témat blízkých 

- příslovce, stupňování příslovcí, předpřítomný čas 
- vztažná zájmena 
- spojky 
- podmínkové věty 
- vedlejší věty příslovečné 
- vedlejší věty vztažné 
- účelové věty 
- přídavná jména a jejich pořadí 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Komunikační situace a typy textů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyjádří společenské fráze 

• vytvoří stručný cestovní plán 

• napíše pozvánku na večírek 

• vyžádá informaci o večírku 

• jednoduchým způsobem vysvětlí sportovní pravidla 

• vyžádá informaci o sportovních pravidlech 

• rozumí obsahu autentických materiálů z využitím vizuální opory 

- obleečení 
- filmy 
- lidské tělo 
- životní styl 
- životní prostředí 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. Tematické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• napíše osobní dopis 

• vyplní jednoduchý formulář 

• vyplní jednoduchý dotazník 

• oblečení v obchodě 

• u lékaře 

• popíše pracovní náplň jednoduchých profesí 

• zeptá se na profese 

- představování 
- omluva, reakce na omluvu 
- souhlas, nesouhlas, odmítnutí 
- přání, blahopřání 
- příbuzenské vztahy 
- cestování 
- výměnný pobyt, člověk a společnost 
- druhy sportů 
- profese, životní prostředí 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

4. Reálie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• jednoduše vysvětlí rozdíly odlišných kulturních prostředí 

- kulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 

Multikulturalita 
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5.1.3 Druhý cizí jakyk 

 

Žáci si mohou vybrat jeden druý cizí jazyk. Volba z německého nebo ruského jazyka 

 

5.1.3.1.Německý jazyk 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

2 2 2 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk. Je vyučován v 7. - 9. ročníku. Časová dotace je 

po 2 hodinách týdně, tedy celkem 6 hodin. 

Vzdělávací obsah předmětu: 

 − přispívá k chápání a objevování skutečností 

 − poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

 − snižuje jazykové bariéry 

 − umožňuje poznávat život lidí a kulturní traduce 

 − prohlubuje mezinárodní porozumění  

 

Místo realizace − kmenová třída. Dělení − na skupiny v rámci ročníku 

 

Formy a metody práce: 

 − vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí 

 − skupinové vyučování, výklad, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými materiály), hry, 

soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty, olympiáda, 

příležitostné akce 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k rozvoji klíčových 

kompetencí:  

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k pochopení důležitosti znalosti dalšího jazyka pro dorozumění se v Evropě 

- žáky vedeme k tomu, aby - rozuměli běžným sdělením a nápisům 

- aby uměli zformulovat jednoduché věty a myšlenky 

- aby porozuměli jednoduchému 

sdělení  

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby dokázali řešit problémové situace v cizojazyčném prostředí 

- aby se naučili používat stávající slovní zásobu k vyjadřování 

- aby se nebáli hovořit cizím jazykem, aby odbourali jazykovou 
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bariéru  

 

Kompetence sociální 

- snažíme se, aby se žáci uměli vyjádřit v běžných situacích pomocí jednoduchých vět (obchod, 

informace na nádraží, restaurace) 

- aby uměli požádat o radu, informaci 

- aby uměli pozdravit, poděkovat 

- aby uměli představit sebe a svou rodinu 

- vedeme je k tomu, aby respektovali zvyklosti v cizí zemi 

- vytváříme představu o běžném životě v cizích zemích a porovnáváme rozdíly s životem a 

zvyky u nás  

 

Kompetence pracovní 

- pracujeme s překladovým a výkladovým slovníkem 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli využívat internet pro získávání informací o dané cizí zemi 
 

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata:  

EV - vztah člověka k přírodě - lidské aktivity a problémy životního prostředí  

EGS - jsme Evropané - Evropa a svět nás zajímá 

OSV - poznávání lidí - mezilidské vztahy - kooperace a kompetice, komunikace 

MDV - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu 

MKV - lidské vztahy - mezilidské vztahy, etnický původ - princip sociálního smíru a solidarity 

VDO - občan, společnost, stat 
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7.ročník 

7. ročník 
2 týdně 

 

 
1. Zvuková a grafická stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• foneticky správně vyslovuje v rámci úvodní slovní zásoby 

• chápe rozdíly ve výslovnosti čj a nj 

• rozumí jednoduchým větám pronášeným pomalu a zřetelně 

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele pronášeným 
pomalu 

• reaguje na jednoduché pokyny učitele 

• sluchově dokáže porovnat výslovnost v čj a nj 

• dovede rozlišit německá a česká jména sluchově 

- výslovnost dvojhlásek ei, ie, eu 
- výslovnost "h" na začátku slov a uprostřed slova 
- výslovnost souhlásek tsch, v, w, ss, s 
- přehlásky a, o, u 
- st, sp, sch na začátku slova 
- ich laut + ach laut 
- koncové slabiky en, er 
- redukování samohlásek 
- slovní přízvuk 
- větný přízvuk 
- intonace vět oznamovacích 
- intonace vět tázacích 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Čj ->Vypravování, 

Hv ->Vokální činnosti, 

 

 

2. Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí jednoduchým větám pronášeným pomalu a zřetelně 

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele pronášeným 
pomalu 

• reaguje na jednoduché pokyny učitele 

• chápe rozdíly ve výslovnosti čj a nj 

• zná typicky německá dívčí a chlapecká jména a německá příjmení 

• pochopí obsah a smysl jednoduché věty 

• používá jednoduchou gramatiku pro správné vyjádření 

• umí německy počítat a používat matematická znaménka 

• zvládá jednoduché početní úkony 

• umí pracovat s překladovým slovníkem 

• umí vést jednoduché rozhovory v rámci dané slovní zásoby 

- pravidelné časování sloves 
- přítomný čas sloves haben, sein 
- slovosled vět oznamovacích 
- slovosled vět tázacích s tázacím zájmenem i bez tázacího zájmena 
- členy určité, neurčité 
- přivlastňovací zájmena mein, dein 
- vykání - Sie 
- tázací zájmena, otázky typu Wer, Was, Wo 
- předložky - in, bei, von 
- zápor nicht 
- zápor kein 
- osobní zájmena - mir, dir, Ihnen 
- 4. pád člen určitý a neurčitý 
- změna kmenové samohlásky v časování - sprechen, lesen 
- názvy států 
- názvy jazyků 
- příslovce - Woher 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná typicky německá dívčí a chlapecká jména a německá příjmení 

• umí německy pozdravit a odpovědět na pozdrav 

• dovede pochopit jednoduchý text a vyjádřit v češtině jeho smysl 

• dovede přeložit jednoduchý text v rámci dané slovní zásoby 

• pojmenuje předměty v okolí a pracuje s nimi 

• zná hlavní města německy mluvících zemí 

• umí se orientovat v mapě a ukázat zeměpisné veličiny 

• zná jednoduché německé písně 

- pozdravy 
- představování se, zdvořilostní fráze 
- číslovky 1 - 20 
- rodina, příbuzní, sourozenci 
- věk 
- barvy 
- telefonní číslo 
- číslovky 21 - 1000 
- bydliště, adresa, e-mail 
- byt, části bytu, nábytek 
- na návštěvě 
- jídlo, nápoje 
- domácí mazlíčci 
- kamarádi z cizích zemí 
- státy a jazyky 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 
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8.ročník 

8. ročník 
2 týdně 

 
1. Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí základním slovům a jednoduchým větám 

• umí utvořit otázku 

• umí na otázku jednoduše odpovědět 

• dovede správně foneticky přečíst nová a neznámá slova 

• samostatně sestaví krátké písemné sdělení 

• stručně reaguje na písemné sdělení 

• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- 4. pád neurčitého členu 
- zápor kein 
- 4. pád určitého členu 
- tvoření množného čísla 
- předložky s časovým údajem 
- vazba - es gibt + 4. pád 
- zájmenná příslovce Wann, Um wieviel Uhr 
- komposita - skládání slov 
- časování slovesa - fahren 
- slovesa s odlučitelnou předponou 
- předložka - in + 4. pád 
- předložky s časovým údajem - am, um 
- přítomný čas modálních sloves 
- přivlastňovací zájmena 
- vazba - nicht...sondern 
- složeniny 
- příslovečné určení času - im, am 
- datum, letopočty 
- rozkazovací způsob 
- osobní zájmena - 4. pád 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí základním slovům a jednoduchým větám 

• samostatně sestaví krátké písemné sdělení 

• stručně reaguje na písemné sdělení 

• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici 

• umí vyhledat v textu potřebnou informaci a pracovat s ní 

• umí používat dvojjazyčný slovník a pracovat s gramatickým 
materiálem ve slovníku 

• zná některé zeměpisné pojmy, hranice států, názvy řek a měst 

• zná některé dětské a vánoční písně 

- potraviny 
- kolik co stojí, cena 
- nakupování, obchod 
- škola, školní potřeby a pomůcky 
- vyučovací předměty, rozvrh hodin 
- televize, televizní program 
- čas, časové údaje 
- dny v týdnu 
- názvy měsíců, letopočty, datum 
- koníčky, zájmy, záliby 
- sport 
- dovolená v létě 
- počasí 
- oslava narozenin, blahopřání, dárky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Čj ->Tvarosloví, ->Vypravování, ->Výklad, 
výtah,  
Z ->Západní Evropa, 
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9.ročník 

9. ročník 
2 týdně 

 

 
1. Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu 

• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici 

• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci 

• napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času 

• odvodí v textu pravděpodobný význam slov v kontextu 

• umí napsat krátké blahopřání 

• umí používat různé druhy slovníků a jejich gramatický materiál 

• umí vyhledat informace na internetu a pracovat s jazykovými 
programy 

- 3. pád člen určitý 
- rozkazovací způsob - vykání 
- vedlejší věta s weil 
- minulý čas - perfektum - pravidelná slovesa 
- minulý čas - perfektum - vybraná nepravidelná slovesa 
- časové údaje 
- příslovečná určení místa - 3. + 4. pád 
- předložky se 3. + 4. pádem 
- příslovečné určení místa - zum, zur 
- předložky se 3. pádem 
- infinitiv s zu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici 

• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci 

• napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času 

• odvodí v textu pravděpodobný význam slov v kontextu 

• umí napsat krátké blahopřání 

• rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným 
tématům 

• umí sdělit informaci o sobě samotném, o rodině, škole, trávení 
volného času 

• odpovídá na jednoduché otázky, týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 

• rozumí audionahrávkám v rozsahu slovní zásoby 

• zná a umí používat zdvořilostní fráze 

• orientuje se v časových údajích a umí poskytnout informaci o čase 
a zeptat se na něj 

• umí si objednat jídlo v restauraci 

• umí neměcky nakoupit 

- nemoci, zdraví 
- zdravá a nezdravá strava 
- vaření, recepty 
- části těla 
- nehoda, úraz 
- minulý týden ( minulý čas ) 
- místa ve městě a orientace 
- názvy budov, popis cesty 
- zařízení pokoje, bytu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Čj ->Skladba, ->Význam slov, -
>Tvarosloví, ->Skladba, - >Slohové 
postupy a útvary užívané v různých 
komunikačních oblastech a situacích 
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5.1.3.2. Ruský jazyk 

 
2. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

2 2 2 

 
 
 
 

Charakteristika předmětu 

 

Německý jazyk je vyučován jako druhý cizí jazyk. Je vyučován v 7. - 9. ročníku. Časová dotace je 

po 2 hodinách týdně, tedy celkem 6 hodin. 

Vzdělávací obsah předmětu: 

 − přispívá k chápání a objevování skutečností 

 − poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

 − snižuje jazykové bariéry 

 − umožňuje poznávat život lidí a kulturní traduce 

 − prohlubuje mezinárodní porozumění  

 

Místo realizace − kmenová třída. Dělení − na skupiny v rámci ročníku 

 

Formy a metody práce: 

 − vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí 

 − skupinové vyučování, výklad, dialogy, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými materiály), hry, 

soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty, olympiáda, 

příležitostné akce 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k rozvoji klíčových 

kompetencí:  

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k pochopení důležitosti znalosti dalšího jazyka pro dorozumění se v Evropě 

- žáky vedeme k tomu, aby - rozuměli běžným sdělením a nápisům 

- aby uměli zformulovat jednoduché věty a myšlenky 

- aby porozuměli jednoduchému 

sdělení  

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby dokázali řešit problémové situace v cizojazyčném prostředí 

- aby se naučili používat stávající slovní zásobu k vyjadřování 

- aby se nebáli hovořit cizím jazykem, aby odbourali jazykovou 

bariéru  

 

Kompetence sociální 

- snažíme se, aby se žáci uměli vyjádřit v běžných situacích pomocí jednoduchých vět (obchod, 

informace na nádraží, restaurace) 

- aby uměli požádat o radu, informaci 
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- aby uměli pozdravit, poděkovat 

- aby uměli představit sebe a svou rodinu 

- vedeme je k tomu, aby respektovali zvyklosti v cizí zemi 

- vytváříme představu o běžném životě v cizích zemích a porovnáváme rozdíly s životem a 

zvyky u nás  

 

Kompetence pracovní 

- pracujeme s překladovým a výkladovým slovníkem 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli využívat internet pro získávání informací o dané cizí zemi 
 

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata:  

EV - vztah člověka k přírodě - lidské aktivity a problémy životního prostředí  

EGS - jsme Evropané - Evropa a svět nás zajímá 

OSV - poznávání lidí - mezilidské vztahy - kooperace a kompetice, komunikace 

MDV - tvorba mediálního sdělení - práce v realizačním týmu 

MKV - lidské vztahy - mezilidské vztahy, etnický původ - princip sociálního smíru a solidarity 

VDO - občan, společnost, stat 
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7. ročník 
 

7. ročník 
2 týdně 

 
1. Zvuková a grafická stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí jednoduchým pokynům učitele a pozdravům 

• reaguje na pokyny a pozdravy učitele 

• chápe rozdílnost přízvuku v češtině a ruštině 

• rozumí základním informacím v poslechových textech 

• zvládne grafickou stránku jazyka 

• umí přečíst jednoduchá slova a věty v azbuce 

• umí rozlišit a psát azbukou, nejprve jednotlivé znaky, později slova 

• chápe rozdíly ve výslovnosti v češtině a v ruštině 

- základní poučení o přízvuku 
- rozlišení přízvučných a nepřízvučných slabik 
- psaní jednotlivých písmen 
- intonace oznamovacích vět 
- intonace tázacích vět 
- pohyblivý přízvuk 
- spojování písmen 
- měkký a tvrdý znak 
- azbuka a pořadí písmen 
- psaní záporu u sloves 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

  

 

2. Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• reaguje na pokyny a pozdravy učitele 

• rozumí základním informacím v poslechových textech 

• zapojuje se do jednoduchých hovorů v krátkých větách 

• osvojuje si témata s vizuální oporou 

• zná typická ruská jména a příjmení 

• chápe pojem otčestvo v ruských jménech 

- jak se jmenuješ? 
- kdo to je? 
- pozdravy a loučení 
- představování kamaráda 
- odkud kdo je? 
- kde kdo bydlí? 
- omluvy a poděkování 
- pozvání na návštěvu 
- telefonování 
- členové rodiny 

- příbuzenské vztahy 
- škola 
- kdo kde pracuje 
- zájmy a záliby 
- povolání 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

  

 

3. Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe rozdílnost přízvuku v češtině a ruštině 

• rozumí základním informacím v poslechových textech 

• umí přečíst jednoduchá slova a věty v azbuce 

• zapojuje se do jednoduchých hovorů v krátkých větách 

• chápe rozdílné větné konstrukce v češtině a ruštině 

- pozdravy 
- oficiální a neoficiální oslovení 
- 1. pád podstatných jmen 
- číslovky 1 - 10 
- číslovky 11 - 20 
- číslovky ve spojení s časem 
- časování sloves v přítomném čase 
- číslovky 30 - 100 
- číslovky 100 - 900 
- skloňování podstatných jmen 
- podstatná jména po číslovkách 2 3 4 
- osobní zájmena v 1.-3. pádě 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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8. ročník 

 
8. ročník 
0 týdně, P 

 

 
1. Zvuková a grafická stránka jazyka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí foneticky správně vyslovovat slova a jednoduché věty 

• rozumí jednoduchým větám a umí na ně stručně reagovat 

• ovládá azbuku, píše správně jednotlivé znaky 

• umí psát azbukou slova a jednoduché věty 

• umí pomalu a zřetelně číst krátké jednoduché texty 

• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného 

• vyplní jednoduchý formulář týkající se jeho osoby 

- pravopis jmen příslušníků národů 
- nepřízvučné samohlásky o, a 
- intonace zvolacích vět 
- porovnání intonace oznamovacích vět v češtině a ruštině 
- porovnání intonace tázacích vět v češtině a ruštině 
- opakování azbuky 
- změny intonace otázek podle jejich smyslu 
- výslovnost de, te, ne v přejatých slovech 
- nepřízvučné samohlásky 
- výslovnost měkkého a tvrdého "I" 
- výslovnost zvratných sloves 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí foneticky správně vyslovovat slova a jednoduché věty 

• rozumí jednoduchým větám a umí na ně stručně reagovat 

• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného 

• vyplní jednoduchý formulář týkající se jeho osoby 

• chápe jednoduché gramatické struktury 

• chápe rozdílný slovosled a umí jej správně použít v jednoduchých 
větách 

• učí se pracovat s překladovým slovníkem 

- osobní zájmena 
- přivlastňovací zájmena 
- 7. p. č. jed. vybraných podstatných jmen 
- názvy profesí mužů a žen 
- 4. p. osobních zájmen 
- časování vybraných sloves 
- zvratná slovesa 
- slovesa se změnou kmenových souhlásek 
- vybrané slovesné vazby 
- skloňování osobních zájmen 
- řadové číslovky 
- vyjádření data 
- minulý čas 
- vyjádření vykání 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí pomalu a zřetelně číst krátké jednoduché texty 

• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného 

• vyplní jednoduchý formulář týkající se jeho osoby 

• učí se pracovat s překladovým slovníkem 

• osvojuje si základní slovní zásobu jednotlivých tématických okruhů 

• zná některé zeměpisné pojmy, ruské názvy některých měst a řek 

• zná některé ruské písně 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným 
tématům 

- volný čas 
- koníčky 
- seznámení 
- dopisování 
- jak přijmout a odmítnout pozvání 
- škola a školní budova 
- vyučování a vyučovací předměty 
- rozvrh hodin 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Princip sociálního smíru a solidarity 
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9. ročník 

 
9. ročník 
0 týdně, P 

 

 
1. Gramatika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí základním informacím v textu 

• umí číst pomalu a plynule azbukou 

• umí přečíst foneticky správně i neznámá slova 

• umí položit otázku i odpovědět v oblasti slovní zásoby týkající se 
jeho samotného 

• vyhledá požadovanou informaci v jednoduchém textu 

• umí napsat krátké blahopřání 

• umí používat různé druhy slovníků a jejich gramatický materiál 

• umí vyhledat informace na internetu a pracovat s jazykovými 
programy 

- předložkové vazby odlišné od češtiny 
- skloňování některých zájmen 
- infinitivní věty 
- časování dalších vybraných sloves 
- pohyblivé o, e u podstatných jmen 
- 4. p. životných a neživotných podst. jmen 
- nesklonná podstatná jména 
- vazby s předložkami 
- 1. a 2. p. množného čísla podstatných jmen 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. Tématické okruhy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí základním informacím v textu 

• umí položit otázku i odpovědět v oblasti slovní zásoby týkající se 
jeho samotného 

• vyhledá požadovanou informaci v jednoduchém textu 

• umí napsat krátké blahopřání 

• umí vyhledat informace na internetu a pracovat s jazykovými 
programy 

• mluví v jednoduchých větách o rodině, škole, volném čase 

• rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

• napíše jednoduchý text o rodině, škole a volném čase 

• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

• chápe rozdíly v psaní adres v Česku a v Rusku 

• orientuje se v časových údajích, umí poskytnout informaci o čase 
a zeptat se na něj 

• umí si objednat jídlo v restauraci 

• umí rusky nakoupit 

• zná základní informace o Moskvě a Petrohradě 

• zná některé ruské písně 

- město a budovy ve městě 
- orientace ve městě 
- dopravní prostředky 
- jak se kam dostat? 
- obchod a nakupování 
- kolik co stojí? 
- v restauraci 
- cestování 
- v Moskvě 
- v Petrohradu 
- zahraniční turisté v Praze 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Princip sociálního smíru a solidarity 
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5.2 Matematika a její aplikace 

Charakteristika oblasti 

 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 

situacích. Prolíná se celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. K 

uplatnění logického myšlení slouží nestandardní aplikační úlohy a problémy. Tyto úlohy by se měly 

prolínat všemi okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové úkoly, třídit 

data, provádět náčrty apod. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka a pomáhá i těm méně úspěšným. 

Žáci využívají ve svých hodinách kalkulátory, různé výukové programy, používají pomůcky, které 

pomáhají žákům s nedostatky v numerickém počítání. 

 
5.2.1 Matematika 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

4 4+1 4+1 4+1 4+1 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

5 4 4 5 

 

 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací obsah oboru je začleněn do vyučovacího předmětu s názvem Matematika a rozdělen na čtyři 

tematické okruhy: 

a) Čísla a početní operace 

b)  Závislosti, vztahy a práce 

s daty 

c) Geometrie v rovině a 

prostoru 

d) Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

Matematika rozvíjí vytrvalost, pozornost, schopnost objevovat, intelektuální schopnosti žáků, 

představivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku a tvořivost. Žáci se učí svoji práci 

kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře. 

Předmět matematika je vyučován od prvního do devátého ročníku. Časová dotace předmětu viz tabulka.  

Výuka je realizována především v kmenových třídách na prvním i druhém stupni. V rámci celé školní 

docházky využíváme i učebnu informatiky. 

Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků založených na znalostech a 

vědomostech. Tím jsou dány i metody a formy práce: frontální výuka, samostatná práce žáků, skupinová 

práce, práce s učebnicí, sbírkami úloh, s matematickými modely, pracovní listy, četba matematického 

textu s porozuměním, doplňování, matematické soutěže a hry. 

Pravidelně pořádáme školní kolo matematických soutěží ( matematická olympiáda, Pythagoriáda, 

Matematický klokan ). 

Předmět matematika má úzkou vazbu s předměty fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis, informatika. 

 

I.stupeň 
 

Na 1. stupni klademe důraz na to, aby žáci zvládli základní matematické operace (sčítání, odčítání, 

násobení, dělení), aby rozuměli významu operace, aby pochopili algoritmus každé operace a aby byli 

schopni tuto operaci provést. Dále se zaměřujeme na uplatňování logického myšlení, řešení úloh z 

běžného života. Snažíme se, aby byli žáci schopni pracovat s jednoduchými diagramy, grafy a tabulkami, 
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aby uměli poznat a narýsovat základní geometrické útvary a pracovat s nimi v běžném životě. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- podporujeme u žáků rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním vhodných 

problémových úkolů, 

logických úloh, matematických hádanek 

- snažíme se, aby si žáci osvojili nezbytné matematické vzorce a algoritmy, které využívají při 

řešení úkolů z reálného života 

- vedeme žáky ke čtení matematického textu s porozuměním 

- zadáváme vícekrokové úlohy, které vedou k plánování 

 

Kompetence k řešení problémů: 

- nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů vycházejících z reálného života a vedoucích k 

samostatnému uvažování a řešení 

problémů 

- vedeme žáky k tomu, že matematická úloha a nejen ona má různé varianty řešení 

- vedeme žáky k provádění rozboru úkolu, tvorbě plánu jeho řešení, odhadu výsledku, volbě správného 

postupu a k vyhodnocení správnosti výsledku 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli známé a osvědčené postupy řešení aplikovat při řešení obdobných nebo 

nových úkolů 

- podporujeme žáky v hledání a následné nápravě chyb 

- vedeme žáky k systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti 

Kompetence komunikativní: 

- vedeme žáky k vyjadřování myšlenek, postupů a názorů v logickém sledu 

- vedeme žáky k užívání matematického jazyka a matematické symboliky, orientaci v grafech, 

tabulkách a diagramech 

- v písemné komunikaci se žáci učí systematičnosti, srozumitelnosti zápisu 

- žáci se učí naslouchat, porozumět, přijmout či nepřijmout jiný názor 
 

Kompetence pracovní: 

- důsledně vedeme žáky k bezpečnému zacházení s pomůckami používanými v hodinách matematiky 

(zejména rýsovací pomůcky) 

- nabízíme žákům činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých se budou učit zvládat 

základní pracovní činnosti 

- vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce 

 

Kompetence sociální a personální: 

- učíme žáky pracovat v týmu, spolupracovat ve skupině 

- snažíme se u žáků rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti (pozitivně oceňujeme pokrok a úspěch) 

 

Kompetence občanské: 

- vedeme žáky k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti 

- zařazujeme úlohy s ekologickou problematikou 

 

V tomto předmětu budou realizována tato průřezová témata: EV, VDO, EGS. 
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1.ročník 

1. ročník 
4 týdně 

 

 
1. číslo a početní operace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• počítá obrázky, předměty, porovnává jejich množství, poznává 
čísla a čte je 

přirozená čísla 1- 20, číslo 0 

• vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků 

• čte, píše a porovnává čísla 

čtení a zápis čísel v číselném oboru do 20,porovnávání čísel, užití 
a zápis vztahů menší, větší, rovno, znaménka <, >, = 

• počítá předměty v číselném oboru do 20 

• vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose 

• dočítá do 10, do 20 

• užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

• provádí zpaměti jednoduché početní operace 

• řeší slovní úlohy a sám je tvoří 

• seznámí se s pojmy litr, kilogram 

- přirozená čísla 1 - 20, číslo 0 
- čtení a zápis čísel do 20 
- porovnávání čísel 
- užití a zápis vztahů větší, menší, rovno 
- znaménka , >, = 
- orientace na číselné ose 
- pojmy hned před, před, hned za, za, mezi, první, poslední, o x- 
větší, o x-menší 
- uspořádání čísel vzestupně a sestupně 
- doplňování řady čísel 
- rozklady čísel 
- sčítání a odčítání čísel do 20 bez přechodu 10 
- znaménka +, - 
- řešení slovních úloh vedoucích k porovnávání čísel, vedoucích ke 
sčítání, odčítání, vedoucích ke vztahům o x-více, o x-méně 
- tvoření jednoduchých slovních úloh 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a 

sebeorganizace Kreativita 

Poznávání lidí Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Vv >kresba, 
Pč -> práce s drobným materiálem, 
Prv->Lidé a čas 

 

2. závislosti,vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• doplňuje jednoduché tabulky s početními operacemi, posloupnosti 
čísel 

- doplňování jednoduchých tabulek 
- pojmy sloupec, řádek 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

3. geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a nachází v realitě 
jejich reprezentaci 

• porovnává velikost útvarů 

porovnávání velikosti geometrických obrazců 

• orientuje se v prostoru pomocí pojmů 

pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, hned před, hned za, před, za, 
vpředu, vzadu, uprostřed, mezi, nahoře, dole 

- geometrické tvary čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník 
- jednoduché znázornění rovinných útvarů 
- práce se stavebnicemi, skládankami 
- porovnávání velikosti geometrických tvarů 
- pojmy vpravo, vlevo, pod, nad 

 

Průřezová témata Přesahy 
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2.ročník 

2. ročník 
4+1 týdně 

 
1. číslo a početní operace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným 
počtem prvků 

• čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru do 100, užívá a zapisuje 
vztah rovnosti a nerovnosti 

• orientuje se v číselné řadě do 100, počítá po jedné, po desítkách 

• vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose 

• rozkládá čísla na desítky a jednotky 

• sčítá a odčítá do 20 s přechodem desítky 

• sčítá a odčítá desítky v oboru do 100 

• sčítá a odčítá do 100 bez přechodu desítky 

• sčítá a odčítá do 100 s přechodem desítky 

• řeší příklady s jednou závorkou 

• řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání 

• řeší slovní úlohy typu o n-více, o n-méně 

• chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců 

• vyjmenuje řady násobků od 2 do 5 

• řeší příklady násobení a dělení číslem 2, 3, 4, 5 

• řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení v oboru 
probraných násobilek 

• řeší slovní úlohy typu n-krát více, n-krát méně 

- přirozená čísla do 100 a číslo 0 
- čtení a zápis čísel 
- porovnávání čísel, znaky , >, = 
- posloupnost čísel 
- číselná osa 
- určování jednotek a desítek 
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky 
- sčítání a odčítání desítek v oboru do 100 
- sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky 
- sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky 
- závorky 
- slovní úlohy na sčítání a odčítání 
- násobení a dělení číslem 2 až 5 
- slovní úlohy na násobení a dělení 

 

Průřezová témata Přesahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

Pč->Konstrukční činnosti, ->Práce s drobným materiálem 
Prv ->Lidé a čas  
Čj ->psaní, ->vyjadřovací schopnosti  

 

2. závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• sleduje jednoduché závislosti na čase (změny teplot během dne, 
délka vyučovací hodiny, délka přestávky) 

• doplňuje jednoduché tabulky (posloupnost čísel, čísla o n-větší, o 
n-menší, tabulky násobků) 

- doplňování jednoduchých tabulek 
- práce s údaji (ceník) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena 

Poznávání lidí Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

3. geometrie v rovině a prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe pojem kreslení a rýsování 

• kreslí křivé a rovné čáry 

• rozlišuje pojmy bod, úsečka, křivá čára, přímá čára, lomená čára 

• osvojuje si správné návyky při rýsování 

• rýsuje bod a úsečku 

• měří a odhaduje délku úsečky v cm 

• pracuje s jednotkami metr, centimetr 

• pojmenuje a nakreslí základní rovinné geometrické tvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh) 

• pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, koule) 

• poznává geometrická tělesa v praxi 

- křivá čára, přímá čára, lomená čára 
- bod, úsečka 
- jednotky délky: m, cm 
- rovinné geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 
- tělesa: krychle, kvádr, koule 

 

Průřezová témata Přesahy 
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3.ročník 

3. ročník 
4+1 týdně 

 
 

1. číslo a početní operace 

 
 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Kreativita 
 Kooperace a kompetice 

 Sebepoznání a sebepojetí 
 Komunikace 

 Rozvoj schopností poznávání  
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Kulturní diference 

Tv ->míčové hry, 
Pč ->konstrukční činnosti, ->práce s drobným materiálem, 
Aj ->čísla 1-20, množné číslo, My body, určitý a neurčitý člen, 
Prv – Neživá příroda, 
Vv ->techniky plastického vyjádření, ->kresba Čj ->abeceda 

 

 

2. závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy Učivo 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• počítá po jednotkách, desítkách, stovkách 

• čte a zapisuje trojciferná čísla do tisíce 

• rozkládá čísla do tisíce v desítkové soustavě 

• znázorňuje dvojciferná a trojciferná čísla na číselné ose 

• porovnává čísla pomocí číselné osy 

• užívá znaky rovnosti a nerovnosti 

• užívá lineární uspořádání 

• provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

• sčítá a odčítá zpaměti násobky sta 

• sčítá a odčítá zpaměti jednoduché typy příkladů do tisíce 

• používá výrazy: sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, 
rozdíl 

• provádí odhad výsledku 

• řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání s jedním i dvěma výpočty 

• vyjmenuje řady násobků čísel od 1 do 10 

• používá výrazy: činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl 

• řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek 

• řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v 
oboru násobilek i mimo ně do 100 

• násobí a dělí číslem 10 a 100 

• násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel 

• dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek 

• řeší příklady se závorkami 

• dodržuje pořadí početních výkonů (násobení a dělení má přednost 
před sčítáním a odčítáním) 

• určuje neúplný podíl a zbytek 

• dovede pracovat s kapesním kalkulátorem, kontroluje výsledky 

• řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace 

• seznámení s jednotkami objemu 

• seznámení s jednotkami hmotnosti 

- přirozená čísla do 1000 
- čtení a psaní čísel 
- zápis čísla v desítkové soustavě 
- číselná osa 
- znaky větší, menší, rovná se 
- pojmy: hned před, hned za, před, za, 
- určování jednotek, desítek, stovek 
- pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000 
- slovní úlohy s jedním a dvěma výpočty 
- násobení a dělení v oboru malé násobilky 
- násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel 
- násobení 10 a 100 
- násobení a dělení mimo obor násobilek 
- závorky 
- přednost početních výkonů násobení a dělení 
- dělení se zbytkem 
- práce s kapesním kalkulátorem 
- jednotky objemu: mililitr, litr, hektolitr 
- jednotky hmotnosti: gram, kilogram, tuna 
- slovní úlohy ze života dětí na sčítání, odčítání, násobení a dělení 
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žák: 

• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek 

• řeší slovní úlohy typu "o n více" a "o n méně" 

• řeší slovní úlohy typu "n - krát více", "n - krát méně" 

• využívá tabulek násobků v praxi při tvorbě úloh (cena zboží, 
vzdálenosti...) 

• sestavuje a čte tabulky násobků 

- jednotky času: rok, měsíc, týden, den 
hodina, minuta, sekunda - převody 
- vztahy typu "o n více", "o n méně", "n - krát více", "n - krát méně", 
řešení slovních úloh 
- tabulky, práce s tabulkami 
- závislosti a jejich vlastnosti 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace Kreativita 

Poznávání lidí Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

3. geometrie v rovině a v prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• označuje bod, přímku, úsečku 

• provádí odhady vzdáleností 

• převádí jednotky délky s užitím měnitele 10, 100 

• rozlišuje rovinné útvary: trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh, 
kružnice 

• popíše vrcholy a strany čtverce, trojúhelníku a obdélníku 

• určí obvod jednoduchých obrazců sečtením stran (trojúhelník, 
čtverec, obdélník) 

• určuje osu souměrnosti překládáním 

• dokončí daný obraz podle osy souměrnosti 

• rozezná, pojmenuje a vymodeluje jednoduchá tělesa, v realitě 
najde jejich reprezentaci 

- bod, přímka, úsečka 
- odhad délky 
- jednotky délky: milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr a jejich 
převody 
- trojúhelník, čtverec, obdélník 
- kruh, kružnice - pojmy 
- vrcholy a strany čtverce, obdélníka, trojúhelníka 
- obvod obrazce (čtverce, obdélníka, trojúhelníka) 
- osa souměrnosti 
- tělesa - krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan 

 

Průřezová témata Přesahy 
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4. ročník 

 
4. ročník 
4+1 týdně 

 

1. číslo a početní operace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte a zapisuje čísla do milionu 

• porovnává čísla na číselné ose,užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti 

• řeší jednoduché nerovnice s použitím číselné osy 

• rozkládá a zapisuje čísla v desítkové soustavě 

• zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce, 
desetitisíce, statisíce 

• počítá po desítkách, stovkách, tisících 

• pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé 
od nuly 

• pamětně násobí v jednoduchých příkladech mimo obor násobilek 

• pamětně dělí jednoduché typy příkladů 

• písemně sčítá a odčítá dvojciferná, trojciferná, čtyřciferná, 
pěticiferná čísla 

• písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem 

• písemně dělí jednociferným dělitelem 

• provádí odhad výsledků a kontrolu výpočtů 

• převádí jednotky objemu 

• převádí jednotky hmotnosti 

• využívá vlastnosti početních operací (komutativnost, 
asociativnost) 

• používá výrazy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, 
dělenec, dělitel, podíl, zbytek, činitel, součin 

• užívá závorek, dodržuje pořadí početních výkonů 

• řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení, dělení 

• řeší slovní úlohy s jedním nebo dvěma početními výkony 

• řeší slovní úlohy typu " o n více(méně)" 

• řeší slovní úlohy typu " n-krát více(méně)" 

- obor přirozených čísel do 1 milionu 
- číselná osa 
- znaménka , >, = 
- posloupnost přirozených čísel 
- zápis čísel v desítkové soustavě 
- rozklad čísel v desítkové soustavě 
- zaokrouhlování čísel 
- pamětné sčítání a odčítání 
- příklady násobení a dělení v oboru násobilek 
- písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 
- kontrola výpočtu 
- jednotky objemu: litr, hektolitr a jejich převody 
- jednotky hmotnosti: gram, kilogram, tuna a jejich převody 
- vlastnosti početních operací (komutativnost,asociativnost) 
- závorky, pořadí početních výkonů 
- slovní úlohy 

- vztahy typu "o n více (méně), n-krát více (méně) 

 

Průřezová témata Přesahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ns ->Lidé a čas, ->Lidé a čas, 
Aj ->číslovky 1-100  
Tv ->atletika, ->míčové hry  
Vv ->techniky plastického vyjadřování 

 

2. závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v převodech jednotek času 

• využívá tabulek v praxi při tvorbě úloh(ceny zboží, vzdálenosti) 

• sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

• řeší slovní úlohy 

- převody jednotek času (sekunda, minuta, hodina) 
- práce s údaji (ceník, grafy, jízdní řád) 
- tabulky 
- slovní úlohy 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace Kreativita 

Poznávání lidí Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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4. ročník 

 

3. geometrie v rovině a prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rýsuje základní rovinné útvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kružnici 

• rýsuje kružnici s daným středem a poloměrem 

• rozlišuje útvary kruh, kružnice 

• rozezná a pojmenuje základní tělesa 

• kreslí , rýsuje a rozezná rovnoběžky a různoběžky 

• vyznačí průsečík 

• sestrojí rovnoběžku k dané přímce 

• rýsuje a určuje kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou 

• pozná a rýsuje polopřímku 

• vypočítá obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, 
obdélník) sečtením jejich stran 

• převádí jednotky délky (mm, dm, cm, m, km) 

• určuje osy souměrnosti překládáním papíru na názorných 
obrázcích (motýl, hvězda...) 

• určuje osově souměrné útvary ve čtvercové síti 

- obdélník, čtverec, trojúhelník, kružnice, kruh 
- znázornění a rýsování (obdélník, čtverec, trojúhelník,kružnice) 
- pojmy a odlišení kruh, kružnice,střed, poloměr 
- pojmy vrchol, strana vedlejší, protější 
- tělesa: kvádr, krychle, koule, válec, jehlan, kužel 
- pojmy:bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžka, různoběžka, 
kolmice, průsečík 
- obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
- délka úsečky 
- jednotky délky: milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr a jejich 
převody 
- osově souměrné útvary 
- osa souměrnosti 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5. ročník 

5. ročník 
4+1 týdně 

 

 

1. číslo a početní operace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte a zapisuje čísla do 1 milionu a přes milion 

• znázorňuje čísla na číselné ose 

• porovnává čísla pomocí číselné osy, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

• řeší jednoduché nerovnice s použitím číselné osy 

• rozkládá a zapisuje čísla do 1 milionu v desítkové soustavě 

• zaokrouhluje přirozená čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, 
statisíce a miliony 

• počítá po jednotkách, desítkách, stovkách, tisících, desetitisících a 
statisících 

• sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti 

• sčítá a odčítá násobky sta, tisíců 

• pamětně násobí a dělí v oboru malé i velké násobilky (maximálně 
dvě čísla různá od nuly) 

• písemně sčítá a odčítá dvojciferná až pěticiferná čísla 

• písemně násobí až trojciferným činitelem 

• písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem 

• provádí odhad výsledku a kontrolu výpočtu 

• využívá vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost 
sčítání a násobení) 

• používá výrazy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, 
dělenec, dělitel, podíl, zbytek, činitel a součin 

• užívá závorek, dodržuje pořadí početních výkonů 

• převádí jednotky objemu 

• převádí jednotky hmotnosti 

• řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na sčítání, odčítání, 
násobení, dělení 

• řeší slovní úlohy na dva až tři početní výkony 

• řeší slovní úlohy typu "o n-více (méně), n-krát více (méně)" 

- obor přirozených čísel do 1 milionu a přes milion 
- číselná osa 
- znaménka >, , = 
- posloupnost přirozených čísel 
- zápis čísel v desítkové soustavě 
- zaokrouhlování čísel 
- obor přirozených čísel do 1 milionu 
- příklady násobení a dělení v oboru násobilek 
- písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 
- kontrola výpočtu 
- vlastnosti početních operací (asociativnost, komutativnost) 
- závorky, pořadí početních výkonů 

- jednotky objemu l, hl a jejich převody 
- jednotky hmotnosti g, kg, t a jejich převody 
- slovní úlohy 
- vztahy typu o n-více (méně), n-krát více (méně) 

 

Průřezová témata Přesahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k 
prostředí 

Aj ->shopping, Ns->Místo, kde žijeme, ->Lidé a čas, ->Lidé 
kolem nás, ->Rozmanitost přírody  
Čj ->psaní,  
Tv ->míčové hry, ->atletika 
Vv ->techniky plastického vyjádření, ->kresba, Pč ->konstrukční 
činnosti, ->pěstitelské činnosti 

 

2. závislost, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyhledává, sbírá a třídí data 

• využívá tabulek násobků v praxi při tvorbě úloh 

• čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

• orientuje se v jízdním řádu 

• řeší slovní úlohy 

- závislosti a jejich vlastnosti 
- tabulky, grafy, diagramy, jízdní řády 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace Kreativita 

Poznávání lidí Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
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5. ročník 

 

3. geometrie v rovině a prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rýsuje čtverec, obdélník, kružnici, pravoúhlý, rovnoramenný a 
rovnostranný trojúhelník s přesností na mm 

• rýsuje kružnice s daným středem a poloměrem 

• rozezná a pojmenuje základní tělesa 

• zvládne jednoduchý popis konstrukce 

• kreslí a rýsuje rovnoběžky, různoběžky, kolmice 

• zvládá grafický součet a rozdíl úseček 

• určí obvod jednoduchých obrazců ( trojúhelník, obdélník, čtverec) 
sečtením jeho stran 

• provádí odhady vzdálenosti, délky a obvodů 

• převádí jednotky délky (mm až km) 

• vypočítá obsah čtverce a obdélníka pomocí čtvercové sítě 

• seznamuje se s jednotkami obsahu (mm2, cm2, m2) 

- základní útvary v rovině: bod, úsečka, polopřímka, přímka 
- čtverec, obdélník, kružnice, trojúhelník - znázornění a rýsování 
- druhy trojúhelníků 
- pojem střed a poloměr kružnice 
- tělesa: kvádr, krychle, koule, válec, jehlan, kužel 
- vzájemná poloha dvou přímek 
- délka úsečky 
- obvod a obsah obrazce 
- jednotky délky a jejich převody 
-jednotky obsahu bez převodů 
- osově souměrné útvary 
- osa souměrnosti 

 

Průřezová témata Přesahy 

  

 

4. nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• řeší jednoduché praktické slovní úlohy 

• dokáže vyřešit problémy praktického denního života 

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

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita Poznávání lidí Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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II. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět matematika je vyučován od prvního do devátého ročníku jako samostatný předmět 

 6. ročník - 4 hodiny týdně 

 7. ročník - 5 hodin týdně 

 8. ročník - 5 hodin týdně 

 9. ročník - 4 hodin týdně 

Výuka je především realizována v kmenových učebnách. V rámci možností je využívána učebna 

informatiky a některé hodiny probíhají v přírodě. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této oblasti vede žáka k 

− využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech- odhady, měření a porovnávání 

velikostí a vzdáleností, orientace 

− rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matem. vzorců 

a algoritmů 

− rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a věcné argumentaci 

prostřednictvím řešení matem. problémů 

− vytváření zásoby matem. nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu 

využívání osvojeného matem. aparátu 

− rozvíjení zkušeností s matem. modelováním (matematizace reálných situací) 

− provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení 

problému a vyhodnocování správností výsledků 

− přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním 

rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu 

− rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém 

kroku řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti  

a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu a k jejich 

ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 

situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat 

matematická gramotnost. Klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 

pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 

terminologii, symboliku a způsoby jejich využití. Obsah vzdělávacího oboru je rozdělen na čtyři tematické 

okruhy: 

 

           1. Čísla a početní operace 

           2. Číslo a proměnná 

           3. Závislosti, vztahy a práce s daty 

           4. Geometrie v rovině a v prostoru 

 

Důležitou součástí jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry 

nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. 

Tyto úlohy budou prolínat všemi okruhy. Žáci se učí řešit problémové úlohy z běžného života, pochopit a 

analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět náčrty. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní 

techniky, používat pomůcky, které jim umožňují přístup k matematice. Zdokonalují se rovněž v samostatné 

a kritické práci se zdroji informací. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata 

 

OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů - rozvíjí důslednost, vytrvalost, 

schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost (práce s mapou, slevy, využití poměru) 

EV - stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí 
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EGS - srovnání států, grafy 

Klíčové kompetence mají nadpředmětový charakter, proto se na jejich utváření různou měrou podílejí 

všechny vyučovací předměty, tedy i matematika. 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

− vede žáky k rozvoji logického, kombinatorického a pravděpodobnostního myšlení,  

k rozvoji paměti 

− vede žáky, při řešení např. slovních úloh, vyhledávat a třídit informace, nacházet vztahy a souvislosti 

(diagramy, jednotky veličin, jízdní řády a další schémata) 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

− pomáhá žákům ke zlepšování jejich důvěry ve vlastní schopnosti 

− podporuje rozvoj schopností sebekontroly a rozvíjí dovednost formulovat a ověřovat hypotézy 

− učí žáky pracovat ve skupině, spolupracovat při řešení úloh, problémů či projektů 

− vede žáky k rozvíjení představivosti a fantazie 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

− vede žáky k logickému a přesnému vyjadřování 

− učí žáky pečlivě analyzovat text zadání úloh, jasně a přesně popisovat zvolený postup, ale i hledat 

argumenty pro jeho zdůvodnění 

− učí žáky převádět matematické znaky a symboly do slov a naopak 

 

Kompetence k řešení problému 

Učitel: 

− vede žáky ke správnému postupu řešení problémů  

− učí žáky pochopit, že realita je složitější než její matematický model 

− vede žáky k vnímání vztahů, zákonitostí a souvislostí 

− podporuje žákovu přirozenou tvořivost 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

− učí žáky respektovat názory ostatních, formulovat si volní a charakterové rysy 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

− rozvíjí pracovní návyky a manuální zručnosti (požadavky kladené na přesnost zpracování konstrukčních 

úloh) 

− rozvíjí abstraktní představy a motorické dovednosti 

 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty (např. fyzika - převody jednotek, rovnice, 

        zeměpis - měřítko, výpočty, 

        chemie - řešení rovnic, převody jednotek) 
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6. ročník 
6. ročník 
4 týdně, 

 

1. desetinná čísla 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• čte a zapisuje desetinná čísla 

• znázorní desetinné číslo na číselné ose 

• porovná desetinná čísla pomocí znamének nerovnosti 

• zaokrouhlí desetinné číslo s danou přesností 

• sčítá, odčítá, násobí, dělí desetinná čísla 

• dělí desetinná čísla číslem přirozeným i číslem desetinným 

• převádí jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel 

• využívá kalkulátoru při náročnějších úlohách bez využití paměti 

- desetinný zlomek 
- zavedení pojmu desetinného čísla 
- znázornění na číselné ose 
- porovnávání a zaokrouhlování 
- početní operace s desetinnými čísly 
- jednotky délky a hmotnosti 
- užití kalkulátoru 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

2. dělitelnost přirozených čísel 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určuje násobky a dělitele daného čísla 

• používá znaky dělitelnosti 2,3,4,5,6,9,10 

• rozliší prvočísla a čísla složená 

• rozpozná čísla soudělná a nesoudělná 

• najde nejmenší společný násobek 2-3 čísel, největšího 
společného dělitele těchto čísel 

• k řešení slovních úloh využívá dělitelnosti přirozených čísel 

- násobek, dělitel 
- prvočíslo, číslo složené 
- čísla soudělná a nesoudělná 
- znaky dělitelnosti 
- rozklad čísel na součin prvočísel 
- nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

  

 

3. úhel a jeho velikost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních, popíše ho 

• změří velikost úhlu pomocí úhloměru 

• užívá jednotky stupeň, minuta 

• sestrojí osu úhlu 

• rozpozná úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, konvexní a nekonvexní 

• sčítá, odčítá úhly graficky i početně 

• násobí a dělí úhel dvěma 

• vyznačí úhly vedlejší a vrcholové, určí jejich velikosti 

- měření úhlu 
- osa úhlu 
- sčítání, odčítání úhlů 
- násobení a dělení úhlů 
- rozdělení úhlů 
- úhly vedlejší a vrcholové 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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6. ročník 

 

4. osová souměrnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pomocí průsvitného papíru i měřením ověří vlastnosti shodných 
geometrických obrazců 

• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

• sestrojí osu úsečky 

• sestrojí obraz v osové souměrnosti 

• určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce 

- shodnost geometrických obrazců 
- osa souměrnosti 
- osově souměrné obrazce 
- osa úsečky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

 

5. trojúhelník 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná význam trojúhelníkové nerovnosti a umí ji použít 

• třídí a popisuje trojúhelníky - pojmenuje trojúhelníky podle stran i 
úhlů 

• určí velikosti vnitřních a vnějších úhlů 

• v trojúhelníku sestrojí výšky, těžnice, střední příčky 

• sestrojí trojúhelník ze tří stran, zapíše postup konstrukce pomocí 
symboliky 

• nalezne střed, určí poloměr kružnice opsané i vepsané 
trojúhelníku 

• odhadne a vypočítá obvod trojúhelníku, určí třetí stranu 
trojúhelníku výpočtem 

- trojúhelníková nerovnost 
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran 
- vnitřní, vnější úhly trojúhelníku 
- výšky, těžnice, střední příčky 
- třídění trojúhelníků 
- kružnice opsaná, vepsaná trojúhelníku 
- obvod trojúhelníku 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

6. povrch a objem krychle a kvádru 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumí pojmu obsah, plocha (výměra) 

• počítá obsahy čtverce a obdélníka (pomocí vzorečků) 

• zná jednotky obsahu, umí je převádět 

• charakterizuje jednotlivá tělesa 

• sestrojí síť krychle a kvádru 

• zobrazí krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání 

• orientuje se v krychlových jednotkách, převádí jednotky krychlové 
a duté míry 

• k výpočtu povrchu a objemu využívá vzorce 

• řeší úlohy z praxe na výpočty objemu a povrchu kvádru a krychle 

- obsah, jednotky obsahu 
- obsah čtverce a obdélníku 
- sítě krychle a kvádru 
- výpočet objemu a povrchu 
- jednotky objemu 
- volné rovnoběžné promítání 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

92  

7. ročník 
 

7. ročník 
5 týdně 

 

 
1. zlomky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe zlomek jako část celku, umí ho zobrazit (např. 
čtverečkovaný papír) 

• zobrazí zlomek na číselné ose 

• uvede zlomek na základní tvar 

• porovná dva zlomky 

• upraví smíšené číslo na zlomek a nepravý zlomek na smíšené 
číslo 

• sčítá, odčítá, násobí, dělí zlomky 

• upraví složený zlomek 

• řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím se zlomky 

- zobrazování na číselné ose 
- rozšiřování a krácení zlomků 
- porovnávání zlomků 
- početní operace se zlomky 
- zlomek jako podíl 
- složený zlomek 
- převod zlomku na desetinné číslo a naopak 
- smíšené číslo 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

2. celá čísla 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje kladné a záporné hodnoty čísel, znázorní je na číselné 
ose 

• určí absolutní hodnotu čísel pomocí číselné osy 

• porovná dvě celá čísla, určí číslo opačné k danému číslu 

• sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla 

- čísla kladná, záporná, opačná 
- číselná osa 
- absolutní hodnota celého čísla 
- početní operace s celými čísly 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

 

3. racionální čísla 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zobrazí racionální číslo na číselné ose, porovnává racionální čísla 

• sčítá, odčítá, násobí, dělí racionální čísla 

• řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel v praxi 

- znázornění na číselné ose 
- porovnávání 
- početní operace s racionálními čísly 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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7. ročník 

 

4. poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• porovná dvě veličiny poměrem, poměr zjednoduší krácením 

• zvětší (zmenší) danou hodnotu v daném poměru 

• rozdělí celek na dvě (tři) části v daném poměru 

• využívá dané měřítko plánu a mapy v úlohách z praktického života 

• určí, zda daná závislost je nebo není přímá (nepřímá) úměrnost, 
své tvrzení zdůvodní 

• sestaví tabulku a narýsuje graf přímé (nepřímé) úměrnosti - 
používá prakticky pravoúhlou soustavu souřadnic 

• řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 

- vyjádření poměru 
- krácení, rozšiřování poměru 
- postupný poměr 
- měřítko plánu a mapy 
- přímá úměrnost 
- nepřímá úměrnost 
- úměra 
- trojčlenka 
- soustava souřadnic 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

  

 

5. procenta 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe vyjádřování části celku různýmí způsoby (desetinným 
číslem, zlomkem, v procentech) a převádí jeden způsob vyjádření 
na druhý 

• používá algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu 
procent 

• své poznatky využívá k řešení slovních úloh s procenty 

- výpočet procentové části, počtu procent, základu 
- slovní úlohy s procenty 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

6. shodnost, shodná zobrazení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí shodné útvary 

• určí obrazce osově a středově souměrné a tyto souměrnosti 
rozlišuje 

• sestrojí obraz ve středové souměrnosti 

• určí střed souměrnosti ve středově souměrných rovinných 
útvarech 

• sestrojí trojúhelník dle věty sss, sus, usu, provádí náčrty, dovede 
popsat postup pomocí symboliky 

- středová souměrnost 
- shodnost trojúhelníků 
- konstrukce trojúhelníků dle věty sss, sus, usu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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7. ročník 

 

7. čtyřúhelníky, hranoly 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje podle vlastností jednotlivé druhy rovnoběžníků 

• načrtne a sestrojí rovnoběžník 

• vypočítá obvod, obsah rovnoběžníku a trojúhelníku 

• chápe vlastnosti uhlopříček, výšek, těžnic, těžiště a užívá je při 
řešení úloh 

• charakterizuje a třídí lichoběžníky - rovnoramenný, pravoúhlý, 
obecný 

• načrtne a sestrojí lichoběžník 

• pomocí vzorce vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

• řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu 
rovnoběžníku, lichoběžníku, trojúhelníku 

• určí a charakterizuje hranol 

• sestrojí síť hranolu 

• pomocí vzorců vypočítá povrch a objem těchto hranolů ( s 
trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou podstavou) 

- třídění čtyřúhelníků 
- konstrukce rovnoběžníků 
- obvody, obsahy rovnoběžníků 
- obsah trojúhelníku 
- lichoběžníky 
- konstrukce lichoběžníku 
- obvod, obsah lichoběžníku 
- síť hranolu 
- povrch, objem hranolu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

 
  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

95  

8. ročník 

 
8. ročník 
5 týdně 

 

 
1. druhá mocnina a odmocnina 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kapesního 
kalkulátoru 

• sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje mocniny s přirozeným 
exponentem 

• používá vzorce pro mocninu součinu, zlomku a umocnění mocniny 

• zapíše dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti a ve 
zkráceném tvaru 

- určování mocnin a odmocnin 
- mocniny s přirozeným mocnitelem 
- rozvinutý zápis čísla 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

  

 

2. výrazy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí hodnotu daného číselného výrazu 

• zapíše slovní text pomocí výrazu s proměnnou v jednoduchých 
případech 

• sčítá, odčítá mnohočleny 

• násobí mnohočlen jednočlenem i mnohočlenem 

• upraví výraz vytýkáním před závorku 

• užívá vzorce ke zjednodušení výrazu (rozdíl druhých mocnin, 
druhá mocnina dvojčlenu) 

- číselný výraz 
- výraz s proměnnou 
- hodnota výrazu 
- mnohočleny 
- sčítání, odčítání mnohočlenů 
- násobení mnohočlenů 
- rozklad výrazů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

3. lineární rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe vztah a zápis rovnosti, porušení rovnosti, vlastnosti 
rovnosti, význam zkoušky 

• chápe pojem kořen rovnice 

• využívá ekvivalentní úpravy při řešení rovnic 

• vyjádří neznámou ze vzorce 

• řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k řešení lineární rovnice 

- rovnost, rovnice 
- ekvivalentní úpravy 
- výpočet neznámé ze vzorce 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

4. základy statistiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• provádí jednoduchá statistická šetření, vyhledává a třídí 
informace, zapisuje výsledky formou tabulky 

• čte a interpretuje tabulky a grafy v praxi 

• umí určit aritmetický průměr,popřípadě medián a modus, rozumí 
jejich významu 

• čte a sestrojuje různé diagramy a grafy s údaji uvedenými v 
procentech 

- statistický soubor 
- aritmetický průměr 
- modus, medián 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Formy participace občanů v politickém životě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

  

 

5. Pythagorova věta 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe vztahy mezi stranami v pravoúhlém trojúhelníku a používá 
je při řešení úloh ( při jakémkoliv značení stran trojúhelníka ) 

• řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty 

- pravoúhlý trojúhelník 
- výpočet přepony, odvěsny 
- užití v praxi 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

6. kruh, kružnice 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná pojmy kružnice, kruh, půlkruh, poloměr, průměr, tečna, sečna, 
tětiva 

• určí vzájemnou polohu kružnice a přímky, dvou kružnic 

• narýsuje kružnice s daným středem a poloměrem 

• sestrojí tečnu, sečnu a tětivu (dané délky) 

• vypočítá délku kružnice a obsah kruhu 

- vzájemná poloha přímky a kružnice 
- vzájemná poloha dvou kružnic 
- délka kružnice, obsah kruhu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

  

 

7. válec 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí a charakterizuje válec 

• sestrojí síť válce 

• pomocí vzorců řeší slovní úlohy vedoucí k objemu a povrchu válce 

- popis tělesa 
- síť válce 
- objem, povrch válce 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

8. konstrukční úlohy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• používá základní pravidla přesného rýsování 

• sestrojí osu úsečky, osu úhlu, rovnoběžky, kolmice 

• sestrojí rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti 

• sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě kružnice 

• sestrojí tečnu ke kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice 
pomocí Thaletovy věty 

• řeší konstrukční úlohy s kružnicemi 

• sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky, provede 
náčrt, rozbor úlohy, provedení konstrukce 

- jednoduché konstrukce 
- množiny bodů daných vlastností 
- konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků 
- Thaletova věta 
- konstrukce kružnic s požadovanými vlastnostmi 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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9. ročník 
 

9. ročník 
4 týdně 

 

 
1. lomený výraz 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určuje podmínky, za kterých má daný výraz smysl 

• krátí a rozšiřuje lomené výrazy 

• sčítá a odčítá dva až tři lomené výrazy 

• násobí a dělí dva lomené výrazy 

• převádí složený lomený výraz na násobení dvou lomených výrazů 

- hodnota a smysl výrazu 
- krácení a rozšiřování výrazů 
- sčítání, odčítání, násobení, dělení výrazů 
- složený lomený výraz 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

 

2. lineární rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• řeší lineární rovnice se závorkami i se zlomky 

• převede rovnici s neznámou ve jmenovateli na rovnici lineární 

• používá dané rovnice k řešení slovních úloh 

- rovnice s neznámou ve jmenovateli 
- slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

3. soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• řeší soustavy rovnic (metodou sčítací a dosazovací), chápe, že 
řešením je uspořádaná dvojice čísel 

metodou sčítací a dosazovací 

• řeší slovní úlohy z praxe pomocí rovnic- slovní úlohy o pohybu, 
společné práci, směsích 

úlohy o pohybu, společné práci, směsích 

- sčítací metoda 
-dosazovací metoda 
slovní úlohy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

4. funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozezná funkční vztah od jiných vztahů 

• určí definiční obor funkce, pro daný prvek určí hodnotu funkce, 
sestaví tabulku a sestrojí graf funkce 

• rozpozná lineární funkci, sestrojí graf lineární funkce, přímé a 
nepřímé úměrnosti 

- definice funkce 
- graf funkce 
- lineární funkce a její vlastnosti 
- další funkce 
- grafické řešení soustavy lineárních rovnic 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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9. ročník 

 

5. goniometrické funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• definuje vztah mezi stranami a příslušným úhlem v trojúhelníku 

• určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek a kalkulátoru 

• užívá funkce sin, tg ostrého úhlu při výpočtech stran pravoúhlého 
trojúhelníka 

• užívá funkce sin, cos, tg ostrého úhlu při řešení úloh z praxe, u 
výpočtu objemů a povrchů těles 

- funkce sin, cos, tg, cotg 
- práce s tabulkami 
- užití goniometrických funkcí ve slovních úlohách 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

 

6. podobnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozpozná podobné geometrické útvary ( především trojúhelníky ) 

• chápe rozdíl mezi shodností a podobností 

• určí poměr podobnosti 

• poměr podobnosti využívá k výpočtům stran geometrického útvaru 

• podobnost trojúhelníku dokazuje na základě vět sss, sus, uu 

• rozdělí a změní úsečku v daném poměru 

- podobnost rovinných útvarů 
- poměr podobnosti 
- podobnost trojúhelníků 
- měřítko plánu a mapy 
- dělení úseček v daném poměru 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

  

 

7. jehlan, kužel, koule 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• charakterizuje jednotlivá tělesa 

• zobrazí daná tělesa, popíše je, sestrojí síť jehlanu i kužele 

• vypočítá dle vzorců objem a povrch jehlanu, kužele, koule 

• při řešení slovních úloh z praxe využívá všechny poznatky o 
jehlanu, kuželi, kouli 

- síť jehlanu 
- síť kužele 
- objem, povrch jehlanu, kužele, koule 
- slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

8. základy finanční matematiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojem úrok,jistina, úroková míra, úrokové období 

• vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře 

• určí hledanou jistinu 

• provádí složené úrokování 

• vypočítá úrok z úroku 

- úrokový počet 
- jednoduché úrokování 
- složené úrokování 
- převody měn 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9. základy rýsování 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami, věnuje 
pozornost kultuře grafického projevu 

• rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití 

• užívá kóty v jednoduchých případech ve strojírenství 

• rozlišuje nárys, půdorys, bokorys a umí je narýsovat 

• sestrojí v pravoúhlém promítání sdružené průměty kvádru, krychle, 
válce 

- technické písmo 
- druhy čar 
- kótování 
- pravoúhlé promítání 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Kreativita 
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5.3 Informační a komunikační technologie 

 

Charakteristika oblasti 

Informační a komunikační technologie je založena na aktivních činnostech, na práci s reálnými prostředky a na 

užití v běžných (každodenních) situacích. 

 

5.3.1 Informatika 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

Charakteristika předmětu 

Vzdělávací obsah oboru Informatika a komunikační technologie je začleněn do vyučovacího předmětu s 

názvem Informatika. 

Informatika je vyučována na 1. stupni v 5. ročníku a na 2. stupni v 6. Ročníku a v 9. ročníku v časové 

dotaci 1 hodina týdně. Výuka probíhá v odborné učebně, která je vybavena počítači, dataprojektorem a 

má připojení na internet. Dle potřeby jsou žáci rozděleni do skupin. Na učivo v tomto předmětu navazuje 

volitelný předmět v 9. ročníku Cvičení z informatiky, kde se učivo více procvičuje a prohlubuje. 

Předmět Informatika umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, 

orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v životě. 

Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, tvoří vlastní práce s využitím získaných poznatků. Ve vyučovací 

hodině je důraz kladen zejména na vlastní praktickou práci žáků, procvičování jednotlivých úkonů, 

samostatné práce a vyhledávání informací, práce písemné i grafické. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k utváření klíčových kompetencí:  

Kompetence k učení 

- předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů s různou tematikou, pomáháme jim 

orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace 

- vedeme žáky k aktivnímu přístupu, t.j. plánování úkolů a postupů 

 

Kompetence k řešení problémů 

- klademe důraz na to, aby žáci vyhledávali chyby a nedostatky ve své práci a snažili se o jejich odstranění 

- předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů, k formování volních 

vlastností (důslednost, vytrvalost, vynalézavost, přesnost, schopnost sebekontroly) 

- vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

- nabízíme žákům 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. ) 

- vedeme žáky k formolování vlastních názorů, ke správné a logické argumentaci a k obhajobě vlastního 

názoru 

- umožňujeme žákům poznávat základní symboly a značky související s výpočetní technikou 

 

Kompetence sociální a personální 

- umožňujeme žákům pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci 

- klademe důraz na to, aby naslouchali jeden druhému 

1 

1 1 
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Kompetence občanské 

- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení autorských práv, k ochraně osobních údajů,... 

- vedeme žáky k tomu, aby pracovali s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím 

internetu 

 

Kompetence pracovní 

- dbáme na to, aby s výpočetní technikou žáci pracovali šetrně, aby respektovali pravidla v počítačové 

učebně a získávali správné návyky při práci s počítačem 

- snažíme se, aby si uvědomili, že získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu 

práce, podmínkou k profesnímu růstu, rozvíjení zájmové činnosti 

 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

Mediální výchova (MV) 
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5. ročník 
 

5. ročník 
1 týdně 

 
1. základní seznámení s počítačem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• sám nezapojuje přístroj do zástrčky 

• nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní strany skříně počítače a 
jeho periférií 

• dodržuje hygienické návyky a bezpečnost práce v počítačové 
učebně 

• sám správně zapne a vypne počítač, ví, že monitor nevypínáme 

• umí se přihlásit a odhlásit do školní počítačové sítě, umí si poradit 
s menšími problémy 

- bezpečnost práce s počítačem, v počítačové učebně 
- zapnutí a vypnutí počítače a monitoru 
- počítačová síť 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

2. hardware 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojem hardware 

• pozná části počítače: monitor, skříň počítače, klávesnice, myš, 
reproduktory, tiskárna a ví, k čemu slouží 

- základní části počítače 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. ovládání počítače myší a klávesnicí 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• najde tlačítko start, najde hodiny a hledanou ikonu na ploše 

• s myší ovládá základní operace: klik-výběr, tažení, dvojklik, klik 
pravým tlačítkem- místní menu 

• orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves ( 
Enter, Esc, Delete, Shift,...) a používá je 

• otvírá okno dvojkliknutím 

• zavírá okno křížkem, přesouvá, zmenšuje a zvětšuje okno 

• spustí a vypne program, zapne program pomocí ikony na ploše 

- kurzor 
- orientace na ploše počítače 
- práce s ikonou 
- klávesnice, myš 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. software 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí význam pojmu software 

• pracuje s výukovými programy určenými pro 5. ročník 

- práce s programy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

5. operační systémy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• bezpečně užívá základní ovládání používaného operačního 
systému 

• podle návodu dokáže prohlédnout soubor, složku v průzkumníku 

• vytvoří novou složku, soubor 

• přejmenuje složku, soubor 

• vyhodí složku, soubor do koše 

- Windows XP - základní funkce 
- struktura dat v počítači 
- seznámení s formáty souborů 
- práce se soubory a složkami 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. aplikace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z 
Příslušenství OS 

• přenáší údaje z jednoho programu do druhého ( kopíruje pomocí 
schránky ) 

• ukládá své práce do souboru 

• přepíná mezi běžícími aplikacemi 

- příslušenství OS - malování, poznámkový blok, kalkulačka... 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické 

čtení a vnímání mediálních 

sdělení Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

  

 

7. textový editor Word 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vybere druh, velikost, tloušťku, náklon a podtržení písma 

• napíše krátký text, případně vloží obrázek a umístí jej v textu 

• dokáže smazat text 

• text zkopíruje 

• používá náhled 

• dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam ( případně pod 
jiným názvem ) 

- práce s programem 
- základní nástrojová lišta 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
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8. ročník 

 

8. internet 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• spustí program Internet Explorer 

• zapíše adresu do správného pole 

• používá pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů 

• dokáže vyhledat stránku o určitém tématu 

• navštěvuje stránky vhodné pro svou věkovou kategorii 

• zřídí si soukromou emailovou schránku 

• napíše zprávu, přečte došlou zprávu, zprávu smaže 

• chrání si svá osobní data při práci s internetem, zvažuje, kdy je 
zveřejnit 

- ovládání a procházení stránek 
- pojem "domovská stránka" 
- vyhledávače 
- základní způsoby komunikace ( email, chat, telefonování ) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

Vko ->Činnosti lidí, 
Vkz ->1. pomoc 

 

 

9. práce s PC a naše zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak je 

omezit 

• řídí se správnými zásadami při práci s PC 

- vliv práce na tělesné zdraví 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Vko ->Činnosti lidí, 
Vkz ->1. pomoc 

 

 
  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

106  

6. ročník 

 
6. ročník 
1 týdně 

 

1. pravidla a bezpečnost práce s počítačem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje hygienické návyky a bezpečnost práce v počítačové 
učebně 

• správně zapne a vypne počítač, přihlásí se do školní počítačové 
sítě 

- bezpečnost práce v počítačové učebně 
- zapnutí a vypnutí 
- počítačová síť 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

2. hardware 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše základní součásti PC a jejich vztahy a vlastnosti 

• vysvětlí funkci dalších periferií 

• vysvětlí pojem "multimediální PC" 

- operační paměť 
- procesor 
- harddisk 
- periférie 
- multimediální PC 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. software 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• využívá podobnosti ovládání programů pro OS ( Word, Internet 
Explorer, Průzkumník ) 

• dokáže vysvětlit k čemu která skupina programů slouží ( textové 
editory, grafické editory, výukové programy ) 

• orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové disky 

• zopakuje si postup vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a 
odstranění složky či souboru včetně variant ( menu, myš, 
klávesové zkratky ) 

- operační systémy 
- vlastnosti programů ( podobnost, ovládání, menu Soubor, Úpravy, 
Okno, Nápověda, zkracovací klávesy, panely nástrojů ) 
- pojmy disk, složka (adresář ), soubor 
- práce se soubory a složkami 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

4. textový editor Word 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže upravit vzhled dokumentu 

• upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu 

• vhodně do textu zařazuje další objekty - obrázky, tabulky 

• uplatňuje základní estetické a typografická pravidla 

• seznámí se s vkládáním symbolů do textu 

• z obrázků a textu vytvoří jednoduchý plakát, pozvánku, referát 
apod. 

- popis prostředí 
- práce se souborem 
- pohyb v dokumentu (myš, klávesnice ) 
- kopírování, přesun textu 
- formát písma a odstavce (menu, panel nástrojů) 
- vložení obrázku (WordArt, klipart ) 
- objekty v textu ( obrázek, tabulka ) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
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5. grafický software 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základní formáty grafických souborů ( bmp, jpeg, gif ) a jejich 
využití 

• dokáže vytvořit složitější obrázek v Malování 

• dokáže vytvořit jednoduchý obrázek v Zoner Callistu pomocí 
objektů (geometrické tvary), upraví vlastnosti jednotlivých objektů ( 
ohraničení, výplň ) 

- druhy obrázků 
- druhy grafických programů 
- Zoner Callisto - základní pojmy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

6. tabulkový editor Excel 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se s pojmem buňka, sloupec, řádek, adresa buňky 

• rozeznává některé formáty buněk 

• vytvoří jednoduchou tabulku ( např. rozvrh hodin ) 

• vytvoří a upraví jednoduchou tabulku, naplní ji číselnými 
hodnotami, upraví její vzhled 

• s daty pomocí některých vzorců dokáže provádět jednoduché 
operace 

• tabulku dokáže vložit do textového editoru 

- základní pojmy - buňka, sloupce, řádky, adresa buňky 
- formátování buňky 
- vytvoření jednoduché tabulky 
- použití vzorců a funkcí 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

  

 

7. prezentace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se se základy programu pro tvorbu prezentace 

• prezentuje svou osobu, třídu ( popřípadě vlastní téma ) - velmi 
jednoduchá prezentace tvořena 3 snímky 

- Power Point 
- základy práce se snímky 
- vkládání objektů ( text, tabulka,...) 
- spojování snímků 
- animace, zvuk 
- spouštění prezentace 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
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6. ročník 

 

8. internet 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• web používá jako zdroj informací 

• po webu se pohybuje přes známou adresu, vyhledávač nebo 
hypertextový odkaz 

• stáhne z internetu a uloží do souboru obrázek, celou stránku, část 
textu 

• dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, odpovědět na ni, 
poslat kopii došlé zprávy někomu dalšímu - přeposlat, poslat 
zprávu s přílohou 

• uloží přílohu z došlé zprávy 

• odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách 

• seznámí se s dalšími způsoby elektronické komunikace ( chat, 
SMS, telefonování ) 

- procházení stránek 
- prohlížeče 
- elektronická pošta - připojení přílohy k odesílané zprávě 
- další způsoby komunikace 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

  

 

9. práce s informacemi 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• k zadanému tématu dokáže vyhledat informace, zpracuje je a 
vytvoří písemný výstup splňující formální i estetické nároky 

• vyhledá praktické informace ( mapy, jízdní řády,...) 

- vyhledávání informací 
- informační zdroje (web, email, knihovny) 
- zpracování informací 
- vytvoření výstupného dokumentu - jednoduchý, krátký (citace 
použitých pramenů ) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

  

 

10. paragrafy a počítače 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami 
etiky, výhody registrování programů 

- vznik programu a náklady spojené s jeho tvorbou 
- autorská práva 
- licence, multilicence 
- nelegální kopírování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
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11. práce s PC a naše zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže uvést negativní vliv práce s PC na zdraví a ví, jak je 
omezit, řídí se správnými zásadami při práci na PC 

• chápe rizika různých závislostí na PC 

• zhodnotí klady a zápory počítačových her 

• je informován o negativních jevech internetu 

- zdravotní rizika 
- psychologická a sociální rizika (násilí, pornografie ) 
- počítačové hry - jejich druhy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 
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9.ročník 

9. ročník 
1 týdně 

 

1. pravidla a bezpečnost práce s počítačem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje hygienické návyky a bezpečnost práce v počítačové 
učebně 

• správně zapne a vypne počítač, přihlásí se do školní počítačové 
sítě 

- bezpečnost práce v počítačové učebně 
- zapnutí a vypnutí 
- počítačová síť 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

2. internet 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• web používá jako zdroj informací 

• po webu se pohybuje přes známou adresu, vyhledávač nebo 
hypertextový odkaz 

• stáhne z internetu a uloží do souboru obrázek, celou stránku, část 
textu 

• dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, odpovědět na ni, 
poslat kopii došlé zprávy někomu dalšímu - přeposlat, poslat 
zprávu s přílohou 

• uloží přílohu z došlé zprávy 

• odpovědně přistupuje k nevhodným obsahům na stránkách 

• seznámí se s dalšími způsoby elektronické komunikace ( chat, 
SMS, telefonování ) 

- procházení stránek 
- prohlížeče 
- elektronická pošta - připojení přílohy k odesílané zprávě 
- další způsoby komunikace 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

  

 

3. práce s informacemi 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• k zadanému tématu dokáže vyhledat informace, zpracuje je a 
vytvoří písemný výstup splňující formální i estetické nároky 

• vyhledá praktické informace ( mapy, jízdní řády,...) 

- vyhledávání informací 
- informační zdroje (web, email, knihovny) 
- zpracování informací 
- vytvoření výstupného dokumentu - jednoduchý, krátký (citace 
použitých pramenů ) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 
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4. paragrafy a počítače 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami 
etiky, výhody registrování programů 

- vznik programu a náklady spojené s jeho tvorbou 
- autorská práva 
- licence, multilicence 
- nelegální kopírování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

5. práce s PC a naše zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže uvést negativní vliv práce s PC na zdraví a ví, jak je 
omezit, řídí se správnými zásadami při práci na PC 

• chápe rizika různých závislostí na PC 

• zhodnotí klady a zápory počítačových her 

• je informován o negativních jevech internetu 

- zdravotní rizika 
- psychologická a sociální rizika (násilí, pornografie ) 
- počítačové hry - jejich druhy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

  

 
6. Zpracování a využití informací 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• – ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných 
aplikací 

•  – umí vhodně používat textový editor Word 

•  – dokáže do textu vložit obrázek, umělecký text, tabulku, seznamy 

•  – uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem 

• dokáže ve Wordu vytvořit plakát, referát, novinovou stránku 

•  – umí vytvořit a vložit hypertextový odkaz do textu  

• – zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, 
grafické a multimediální formě 

•  – dokáže v aplikaci Power Point vytvořit jednoduchou prezentaci 

•  – do prezentace umí vložit text, obrázky 

•  – dokáže udělat animaci objektů 

•  – používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji 

•  – dokáže do prezentace vložit informace získané z jiných 
informačních zdrojů 

•  – ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných 
aplikací 

•  – umí vytvořit tabulku v aplikaci Excel 

•  – dokáže do tabulky vložit vzorce a funkce – je schopen formátovat 
buňky 

•  – umí vytvořit jednoduchý graf 

- WordArt 
-  - styly, úprava stylů – seznamy 
-  - tabulky ve Wordu  
- - hypertextový odkaz  
- Počítačové prezentace Power Point  
- - osnova prezentace 
-  - pozadí a návrh snímku 
-  - vkládání textu a obrázku 
-  - přechod snímku 
-  - animace objektů  
- - vystoupení s prezentací 
-  Tabulkový editor Excel  
- - tabulka a buňka 
-  - velikost a adresa buňky 
-  - formát buňky 
-  - kopírování buněk 
-  - vzorce, výpočty, funkce 
-  - graf 

 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání  
Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Stavba mediálních sdělení 

Z ->Jižní Evropa,  
Čj ->Úvaha, ->Moderní literatura, 
M ->funkce 

Čj ->Žádost, pozvánka, 
Pč ->Trh práce, 
D ->Historie hrou 

 
7. Počítač a společnost 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

•  – dokáže si uvědomit závažnost obsahu zveřejňovaného na 
Internetu 

•  – umí se vyvarovat negativních věcí na sociálních sítích 

•  – pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním 
vlastnictví 

•  – zná rizika používání nelegálních technologií 

•  – respektuje autorská práva 

-informační společnost - bezpečnost v počítačové síti 

 - sociální sítě a jejich negative 
 - kyberšikana 
 - legální software, autorská práva 
 - počítačová kriminalita 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Komunikace  
Hodnoty, postoje, praktická etika  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení Interpretace 
vztahu mediálních sdělení a reality Vnímání 
autora mediálních sdělení 

M ->finanční matematika, 
Vko ->Člověk ve společnosti 

Aj ->Komunikativní složka, gramatické 
kategorie, tématické okruhy 
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5.4 Člověk a jeho svět 

 

Charakteristika oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a 

jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. 

Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

Vzdělávací obsah oblasti je začleněn do vyučovacích předmětů s názvem Prvouka a Náš svět. 

 

 

 

 

5.4.1 Prvouka 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

 

2 2 2+1 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 
 
 
 

Charakteristika předmětu 

Předmět prvouka je vyučován v prvních třech ročnících s časovou dotací dvě hodiny týdně. Obsah 

předmětu je členěn do pěti tematických okruhů: 

 

Místo, kde žijeme  

Lidé kolem nás 

Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Člověk a jeho zdraví 

 

Celkově je výuka zaměřena na praktický život. Děti v ní získávají první ucelený obraz světa. Učí se věci 

poznávat, pojmenovávat a zařazovat do souvislostí. Získávají všeobecný přehled o světě a učí se v něm 

orientovat. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a v 

předškolním vzdělávání. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, porozumět soudobému způsobu života. 

Výuka probíhá ve třídách, je možno využít učebny informatiky, nezbytnou součástí jsou vycházkya 

pozorování přírody, okolní krajiny, životního prostředí, exkurze, školní výlety, besedy. Využíváme 

možnost návštěvy planetária, muzea a výstav dle aktuálních nabídek. Obsah předmětu dává možnost 

vytvářet projekty, které obohatí a doplní výuku. 

 

Formy a metody práce: 

 − frontální vyučování 

 − skupinová práce  

− projektové vyučován 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- nabízíme žákům různé metody získávání, třídění, zpracování informací a orientaci v nich 

- vedeme žáky k cílevědomému pozorování, zaznamenávání informací, hodnocení výsledků pozorování 

- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího vzdělávání 

 

Kompetence k řešení problémů: 
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- zařazujeme metody a pokusy, při kterých mohou žáci sami docházet k objevům, řešením a závěrům 

- učíme žáky myslet, činit rozhodnutí a toto si obhájit 

 

Kompetence komunikativní: 

- předkládáme různé typy textů, obrazových materiálů, ukazujeme možnosti získávání informací 

- rozšiřujeme slovní zásobu, vedeme žáky ke kultivovanému projevu 

- rozvíjíme dovednost výstižně formulovat své myšlenky 

- podněcujeme k diskusi, argumentaci, ověřování výsledků 

 

Kompetence sociální a personální: 

- řídíme diskuse a učíme žáky reagovat na myšlenky a názory ostatních 

- zadáváme úkoly pro společnou práci 

- vedeme žáky k toleranci a slušnému chování 

- předkládáme žákům možnosti stanovení pravidel pro společnou činnost skupiny 

- při práci ve skupině vedeme žáky k respektování názorů ostatních a k jejich hodnocení 

- zajímáme se o názory a náměty žáků 

 

Kompetence občanské: 

- ukazujeme žákům význam zdravého životního prostředí pro život 

- budujeme u žáků ohleduplnost k přírodě 

- vysvětlujeme základní společenské normy, práva, povinnosti 

- na vhodných příkladech ukazujeme vývoj společnosti, života lidí 

- navštěvujeme různé kulturní akce, podle možností regionální památky 

 

Kompetence pracovní: 

- vedeme žáky ke správnému užití pomůcek, vybavení, techniky 

- vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti 
 
 

V prvouce budou realizována tato průřezová témata:  

Environmentální výchova 

Výchova demokratického občana 

Multikulturní výchova 
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1. ročník 
 

1. ročník 
2 týdně 

 

 
1. místo, kde žijeme 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• upevňuje si návyky školáka 

• spolehlivě se pohybuje v budově školy i v jejím okolí 

• dokáže se připravit na vyučování 

• zvládne cestu do školy a domů, dbá na svoji bezpečnost 

• zná své bydliště,pozná části obce 

- škola,prostředí školy,činnosti ve škole 
- cesta do školy 
- okloí školy 
- obec, bydliště,orientace 
- okolní krajina 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Poznávání lidí 

Čj ->vyjadřovací schopnosti, ->psaní, ->písmena a hlásky 
Vv ->kresba, malba 
Pč ->pěstitelské činnosti, ->práce s drobným materiálem,  
M ->jednotky, ->obor čísel 0-20 
Tv ->gymnastika 
Hv ->vokální činnosti 

 

2. lidé kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyjmenuje rodinné příslušníky 

• vyjmenuje základní příklady povolání 

• utváří si kladný vztah nejen ke členům rodiny, ale i k ostatním 
lidem 

• dodržuje zásady správného chování ve škole i mimo ni 

• dodržuje školní řád a režim 

• seznamuje se základními právy a povinnostmi žáka školy 

- rodina, role členů rodiny,příbuzenské vztahy 
- základní příklady a náplň povolání 
- mezilidské vztahy 
- pravidla slušného chování 
- práva a povinnosti žáků školy 
- školní řád 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

  

 

3. lidé a čas 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v čase 

• seznamuje se s jednotkou času, určí celé hodiny 

• vyjmenuje roční období,měsíce v roce, dny v týdnu 

• popíše roční období pomocí jejich charakteristických vlastností 

• dodržuje denní režim a rozlišuje čas práce a odpočinku 

• učí se vážit si výsledků lidské práce 

• poznává lidové zvyky 

- pojmy:dnes, včera, zítra, pozítří, teď, potom 
- hodiny 
- dny v týdnu, měsíce, roční období 
- způsob života, bydlení, předměty denní potřeby 
- denní režim, práce, odpočinek 
- lidové zvyky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. rozmanitost přírody 

Očekávané výstupy Učivo 



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

116  

žák: 

• uvědomuje si změny v přírodě v závislosti na ročním období 

• pozoruje okolní krajinu a učí se ji chránit 

• dodržuje pravidla správného chování v přírodě,zapojuje se do 
péče o životní prostředí 

• provádí jednoduché pokusy 

• poznává základní podmínky pro život 

• popíše základní části rostlin a stavbu těla živočichů 

• pojmenuje nejznámější rostliny a živočichy 

• pozoruje přírodu ve svém okolí 

- změny přírody a počasí v závislosti na ročním období 
- ochrana přírody 
- péče o životní prostředí (třídění odpadu) 
- jednoduché pokusy 
- podmínky pro život rostlin a živočichů 
- základní části rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod) 
- příklady rostlin a živočichů 
- vycházky do přírody 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

5. člověk a jeho zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše jednotlivé části lidského těla 

• učí se zdravému životnímu stylu 

• chrání si své zdraví 

• zná základní pravidla silničního provozu 

• v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě 

• dodržuje zásady bezpečného chování 

- části lidského těla 
- zdravá výživa 
- péče o zdraví (denní režim, pitný režim, pohybový režim, hygiena, 
otužování) 
- nemoc, úraz, první pomoc 
- bezpečné chování v silničním provozu a v krizových situacích 
(neznámé osoby, šikana) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
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2. ročník 
2 týdně, P 

 

2.ročník 

 
3 místo, kde žijeme 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• upevňuje si návyky správného školáka 

• vyzná se v budově školy i jejím okolí 

• umí popsat cestu z domova do školy 

• zná adresu svého bydliště 

• orientuje se v místě bydliště podle významných orientačních bodů 

- škola a její okolí 
- domov - orientace v okolí domova 
- obec - význačné budovy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

  

 

2. lidé kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, zná jména rodinných 
příslušníků 

• pokouší se respektovat odlišné názory druhých, chápat 
nevhodnost neslušných a urážlivých výrazů, řešit spory 
nenásilným způsobem 

• spolupodílí se na vytváření pravidel soužití ve třídě a dbá na jejich 
dodržování 

• seznamuje se se základními právy a povinnostmi žáka školy 

- rodina 
- mezilidské vztahy, komunikace 
- školní řád 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

  

 

3. lidé a čas 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v čase (hodina, den, týden, měsíc, rok) 

• rozlišuje pojmy včera, dnes, zítra (minulost, přítomnost, 
budoucnost) 

• seznamuje se s lidovými zvyky 

- určování času 
- kalendář 
- letopočet 
- roční období 
- lidové zvyky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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4. rozmanitost přírody 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• provádí jednoduché pokusy, pozoruje, popisuje a porovnává 

• pozoruje a umí popsat proměny přírody v jednotlivých ročních 
obdobích 

• učí se chápat příčiny některých přírodních dění a zákonitostí 

• pečuje o pokojové rostliny ve třídě 

• umí rozdělit živočichy na domácí a žijící ve volné přírodě 

• určí základní jehličnaté a listnaté stromy 

• pozná některé základní druhy ovoce a zeleniny 

• zná pravidla správného chování v přírodě 

• objasní základní činnosti člověka v krajině a jeho vliv na životní 
prostředí krajiny 

• hledá příčiny znečišťování životního prostředí 

- jednoduché pokusy 
- pozorování přírody, vycházky 
- rostliny - životní potřeby rostlin,stavba těla rostlin 
- živočichové - stavba těla některých živočichů 
- jehličnaté a listnaté stromy 
- ovoce a zelenina 
- chování v přírodě, odpovědnost lidí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Čj ->vyjadřovací schopnosti,  
Vv ->kresba  
Hv ->poslechové činnosti 

 

 

5. člověk a jeho zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše základní části lidského těla 

• ví, jak správně pečovat o čistotu těla a dodržovat základní 
hygienické návyky 

• chápe význam pohybu a stravy pro zdraví člověka 

• zhodnotí vlastní režim dne a využití volného času 

• je seznámen s pravidly bezpečného chování ve třídě i ve škole 

• v případě potřeby umí přivolat pomoc dospělého 

• pozná nejdůležitější dopravní značky 

• je seznámen s bezpečným chováním chodce a cyklisty v silničním 
provozu 

- lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce 
- smysly 
- péče o zdraví - denní režím, pitný režim, pohybový režim 
- zdravá výživa 
- nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc 
- osobní hygiena 
- dopravní značky 
- bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce i cyklisty 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 
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3.ročník 

3. ročník 
2+1 týdně 

 

 
1. místo, kde žijeme 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše slovem i kresbou domov i jeho okolí 

• vyznačí v jednoduchém plánu cestu od svého bydliště do školy 

• vyznačí v plánu okolní vesnice a města 

• dovede určit význam dopravních značek v obci 

• pozoruje životní prostředí v nejbližším okolí a navrhuje čím zlepšit 
toto prostředí 

• orientuje se v krajině 

• dokáže vyhledat orientační body v krajině 

• určí hlavní i vedlejší světové strany v přírodě podle přírodních 
úkazů nebo kompasu či buzoly 

• uvědomuje si nebezpečí osamoceného pobytu v přírodě 

• seznámí se s kronikou obce 

• seznámí se s obecně zeměpisnou mapou obce 

• orientuje se v leteckém plánu obce 

- domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště, plán obce 
- obec a místní krajina - poloha, minulost a současnost, význačné 
budovy, doprava 
- působení lidí na krajinu, životní prostředí 
- orientační body v krajině, světové strany, směrová růžice, 
stanovišě, obzor 
- mapy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

  

 

2. lidé kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• procvičuje praktické způsoby seznamování a komunikace v 
modelových situacích 

• seznamuje se se základy společenského chování (autobus, 
silnice, stolování...) 

• spolupodílí se na tvoření pravidel pro soužití ve škole a dbá na 
jejich dodržování 

• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci a respektuje je 

• pokouší se při konkrétní činnosti obhájit svůj názor 

• umí přiznat svou chybu, učí se hledat řešení problému v kolektivu 

• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, které nelze tolerovat 

- mezilidské vztahy, komunikace, pomoc nemocným, sociálně 
slabým 
- chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování v autobuse, 
na silnici, při stolování..... 
- právo a spravedlnost - základní práva a povinnosti žáků školy - řád 
školy 
- základní globální problémy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 
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3.ročník 

 

3. lidé a čas 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• bezpečně se orientuje v čase 

• pracuje s časem jako s fyzikální veličinou 

• přesně určí jakýkoli čas 

• rozlišuje kalendářní a školní rok 

• seznamuje se s různými způsoby života a bydlení dříve a dnes 

• vyhledává zajímavosti o své obci a regionu (pověsti, památky, 
osobnosti obce....apod.) 

• seznámí se s minulostí své obce a jejími památkami 

• chápe význam pojmů rodina, domov, rodný kraj, vlast 

- orientace v čase, určování času 
- čas jako fyzikální veličina 
- časová osa 
- měřidla času, kalendáře, letopočet, generace 
- současnost a minulost v našem životě - svátky a významné dny 
- moje obec: památky,zajímavosti,historie (kronika) 
- péče o památky 
- pověsti, mýty - minulost kraje, obce, předků 
- domov, vlast, rodný kraj 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. rozmanitost přírody 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pozoruje a porovnává vlastnosti vody, vzduchu, půdy, přírodnin 

• zkoumá základní vlastnosti předmětů (skupenství, tvar, hmotnost, 
objem, teplota, barva, vůně....aj.) 

• provádí jednoduché fyzikální a chemické pokusy s použitím 
základních měřících pomůcek 

• používá různé druhy měřidel pro stanovení jednotky délky 

• zná jednotky délky hmotnosti, objemu, teploty a času a dovede je 
měřit 

• seznámí se se základními podmínkami pro život 

• zná vlastnosti vzduchu a jeho složení 

• chápe význam vody pro život, zná skupenství vody, popíše 
koloběh vody v přírodě 

• ví, kde jsou zdroje pitné vody pro obec 

• sleduje život rostlin a jejich reakce na světlo, teplo a vodu 

• dokáže popsat základní části těla rostlin 

• poznává základní projevy života rostlin (dýchání, výživa, 
rozmnožování, vylučování, růst a vývoj) 

• určuje význam rostlin a jejich charakteristické znaky 

• hledá hlavní rozdíly mezi rostlinami a živočichy 

• prakticky třídí rostliny, houby a živočichy pomocí klíčů a atlasů 

• popíše a určí známá zvířata podle typických znaků 

• pozoruje živočichy ve volné přírodě (savci, ptáci, hmyz) 

• popíše různé způsoby dýchání pohybu, rozmnožování, přijímání 
potravy i průběhu života různých živočichů 

• pomáhá chránit ohrožené druhy živočichů i rostlin 

• zapojuje se do péče o životní prostředí (sbírá a třídí odpad, 
upozorňuje na negativní chování jedinců v přírodě) 

- látky a jejich vlastnosti 
- třídění látek, změny látek a skupenství 
- vlastnosti, porovnávání látek 
- měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek (délka, 
hmotnost, objem, teplota, čas) 
- základní podmínky pro život 
- vzduch - výskyt a vlastnosti 
- voda - formy vody, koloběh vody v přírodě, vlastnosti vody, význam 
pro život 
- rozmanitost rostlin, životní potřeby a projevy (dýchání, výživa, 
rozmnožování, růst a vývoj, pohyb) 
- rostliny semenné - kořen, stonek, list, květ, plod (složení listů, druhy 
stonků, druhy plodů) 
- houby - rozmanitost, stavba těla 
- živočichové - znaky života, stavba těla, přijímání potravy, 
vylučování odpadních látek, dýchání, pohyb, rozmnožování, průběh 
života 
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 
- likvidace odpadu 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k 

prostředí 

Pč ->konstrukční činnosti, 
Hv ->poslechové činnosti,  
Tv ->gymnastika, Tv ->plavání,  
Čj ->sloh,  
Vv ->kresba,  
Hv ->vokální činnosti,  
M ->jednotky 
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3.ročník 

5. člověk a jeho zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pojmenuje jednotlivé části lidského těla 

• seznámí se s nejdůležitějšími funcemi vnitřních i vnějších ústrojí i 
orgánů 

• chápe opěrnou funkci kostry, důležitost svalů pro pohyb a 
ochranou funkci kůže 

• vysvětlí význam lidských smyslů pro život (hmat, čich, sluch, zrak, 
chuť) 

• pozoruje vrozené biologické rozdíly mezi lidmi (věk, pohlaví, 
výška, barva pleti, očí, vlasů) 

• vyhledává a určuje společné i odlišné znaky živočichů (člověk - 
nejinteligentnější živočich) 

• uplatňuje základní hygienické režimové a zdravotně preventivní 
návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle 

• chová se ohleduplně k druhému pohlaví 

• učí se zásadám bezpečného chování (odmítání návykových látek, 
obezřetnost při setkání s neznámými lidmi) 

• dokáže přivolat lékařskou pomoc a umí ošetřit odřeninu 

• ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu (chodec, 
cyklista, spolujezdec) 

• dbá na vlastní bezpečí 

- lidské tělo - části těla člověka, růst a vývoj člověka 
- vnitřní ústrojí (seznámení) 
- kostra, svaly, kůže 
- smysly 
- péče o zdraví - denní režím, pitný režim, pohybový režim 
- zdravá výživa 
- nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc 
- osobní a intimní hygiena 
- odmítání návykových látek, bezpečné chování v rizikovém prostředí 
(neznámí lidé) 
- bezpečnost silničního provozu 
- krizové situace - šikana, týrání 
- situace hromadného ohrožení 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5.4.2 Náš svět 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 
 
 
 

Charakteristika předmětu 

 

Výuka vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve druhém období se realizuje v předmětu Náš svět s dotací 

3 hodiny týdně ve 4. i v 5. ročníku a navazuje na předmět Prvouka.Tato oblast připravuje základy pro 

specializovanější výuku v dalších vzděl. oblastech na 2. stupni ZŠ. 

 

Obsah předmětu je členěn do tématických celků:  

Rozmanitost přírody 

Místo, kde žijeme 

Lidé a čas 

Člověk a jeho zdraví 

Lidé kolem nás 

 

Předmět Náš svět rozvíjí poznatky a dovednosti žáků získané ve výchově v rodině, vede žáky k poznávání 

sebe, svého nejbližšího okolí a postupně je seznamuje s místně i časově vzdálenějšími jevy a ději. Žáci se 

učí věci a děje pozorovat, objevovat, pojmenovávat je. Hledají vzájemné vztahy a souvislosti. Vyjadřují 

své myšlenky, dojmy a poznatky, učí se reagovat na názory a podněty jiných lidí. 

Všechny poznatky i souvislosti vycházejí z pozorování skutečných jevů, z prožitků a zkušeností žáků z 

jejich života, ale i z modelových situací a pokusů. Informace získávají žáci z literatury a dalších 

informačních zdrojů. Zjištěné výsledky a jejich třídění žáci zaznamenávají a prezentují různými způsoby. 
 

Výuka probíhá ve třídách, je možno využít učebny informatiky, nezbytnou součástí jsou vycházky a 

pozorování přírody, okolní krajiny, životního prostředí, exkurze, školní výlety, besedy. Využíváme 

možnost návštěvy planetária, muzea a výstav dle aktuálních nabídek. Obsah předmětu dává možnost 

vytvářet projekty, které obohatí a doplní výuku. 

 

Metody a formy práce: 

 − frontální vyučování 

 − individuální vyučování  

− skupinová práce  

− vycházky a exkurze 

-    projektové vyučování 
 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- nabízíme žákům různé metody získávání, třídění, zpracování informací a orientaci v nich 

- umožňujeme používání encyklopedií, odborné literatury, internetu 

- vedeme žáky k cílevědomému pozorování, zaznamenávání informací, hodnocení výsledků pozorování 

- na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího vzdělávání 

 

Kompetence k řešení problémů: 

- zařazujeme metody a pokusy, při kterých mohou žáci sami docházet k objevům, řešením a závěrům 

3+1 3+1 
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- předkládáme žákům různé modelové situace 

- vedeme žáky k řešení různých situací, k odpovědnosti 

- umožňujeme prezentaci a obhajobu myšlenek a názorů žáků 

 

Kompetence komunikativní: 

- předkládáme různé typy textů, obrazových materiálů, ukazujeme možnosti získávání informací 

- vedeme žáky ke správné terminologii 

- rozšiřujeme slovní zásobu, vedeme žáky ke kultivovanému projevu 

- rozvíjíme dovednost výstižně formulovat své myšlenky 

- podněcujeme k diskusi, argumentaci, ověřování výsledků 

 

Kompetence sociální a personální: 

- řídíme diskuse a učíme žáky reagovat na myšlenky a názory ostatních 

- zadáváme úkoly pro společnou práci 

- vedeme žáky k toleranci a slušnému chování 

- předkládáme žákům možnosti stanovení pravidel pro společnou činnost skupiny 

- při práci ve skupině vedeme žáky k respektování názorů ostatních a k jejich hodnocení 

- zajímáme se o názory a náměty žáků 

 

Kompetence občanské: 

- ukazujeme žákům význam zdravého životního prostředí pro život 

- budujeme u žáků ohleduplnost k přírodě 

- vysvětlujeme základní společenské normy, práva, povinnosti 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k zachování rozvahy v krizových situacích 

- na vhodných příkladech ukazujeme vývoj společnosti, života lidí 

- navštěvujeme různé kulturní akce, podle možností regionální památky 

 

Kompetence pracovní: 

- umožňujeme žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

- vedeme žáky ke správnému užití pomůcek, vybavení, techniky 

- vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti 

 
 

V předmětu Náš svět budou realizována průřezová témata:  

Multikulturní výchova  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Výchova demokratického občana 

Enviromentální výchova 
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4. ročník 
 

4. ročník 
3+1 týdně 

 

 
1. rozmanitost přírody I. 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojmy živá a neživá příroda 

• vyvodí znaky živých a neživých přírodnin 

• uvede příklady živých a neživých přírodnin 

• objasní vzájemnou propojenost 

• třídí rostliny na plané, kulturní, dřeviny, byliny, popíše vybrané 
zástupce 

• popíše životní cykly jednoletých, dvouletých, vytrvalých bylin, zná 
modelové příklady bylin 

• popíše stavbu těla hub, vysvětlí pojmy: houba jedovatá, nejedlá, 
jedlá 

• pracuje s encyklopedií a jinou literaturou 

• prakticky pozoruje jevy v přírodě a doplňuje údaje na základě 
pozorování 

• založí jednoduchý pokus, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

- živá a neživá příroda 
- přírodniny (vycházka) 
- třídění rostlin:plané, kulturní rostliny (seznámení s vybranými 
zástupci) 
- rostliny:stavba těla (kořen, list, typy stonků, květ, plody, význam) 
- houby:stavba těla, dělení hub 
- vycházky 
- jednoduché pokusy (délka klíčení semen apod. ) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí Komunikace Kooperace a 

kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

Čj ->sloh-vyjadřovací schopnosti, ->čtení, ->mateřský jazyk, ->slovo, -
>stavba slova, ->podstatná jména, 
Hv ->poslechové činnosti, vokální činnost 
Vv ->kresba, 
M ->Numerika do 10 000, ->Jednotky 

 

2. místo, kde žijeme I. 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí a vysvětlí polohu bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a 
státu 

• určí světové strany v přírodě, pomocí mapy a busoly 

• rozliší základní typy map, vyhledá základní údaje 

• vysvětlí barvy a značky na mapě 

• předvede dovednost práce s mapou 

• uvede hlavní orgány státní moci, zná symboly našeho státu a 
jejich význam 

• vyhledá na mapě hlavní město ČR 

• umí vyhledat data státních svátků a významných dnů, objasní 
historické důvody pro zařazení ke stát. svátkům 

• zná sousední státy ČR 

• podle mapy vyjmenuje pohoří ČR 

• zná významné nížiny ČR 

• vyjmenuje naše významné řeky a podle mapy popíše jejich průtok 
krajinou a městy 

• zná a na mapě ukáže některé známé přehrady 

- oblast, region, stát 
- světové strany 
- typy map 
- barvy a značky na mapě 
- orientace na mapě,- praktické využití map 
- základy státního zřízení a systému ČR 
- státní správa a samospráva 
- státní symboly 
- státní svátky, památná místa 
- sousední státy ČR 
- poloha ČR 
- pohraniční pohoří, vnitrozemská pohoří 
- nížiny 
- řeky, jejich přítoky 
- přehrady 



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

125  

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

  

 

3. rozmanitost přírody II. 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pozoruje přípravu přírody na zimu,ví jak rostliny přečkávají zimu 

• seznámí se s běžnými druhy živočichů, kteří se v zimě vyskytují v 
blízkosti lidských obydlí 

- pozorování zimní přírody 
- rostliny v zimě 
- živočichové v zimě (přezimující ptáci, zástupci živočichů), dle 
možností pozorování zimní přírody, stopy zvěře apod. 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

4. lidé a čas 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti, 
popíše způsob života lidí v různých etapách historie 

• na konkrétních příkladech porovná způsob života a práce předků 
v minulosti a současnosti 

• využije dostupné informační zdroje pro pochopení života v 
minulosti (muzea, archivy, kroniky, knihovna ) 

• seznámí se s některými pověstmi naší vlasti 

• seznámí se s některými významnými osobnostmi českých dějin 

• uvede některé regionální památky a místa, podle možností je 
navštíví 

- orientace v čase, letopočet, generace, dějiny jako časový sled 
událostí 
- současnost a minulost v našem životě 
- proměny způsobu života, bydlení, předmětů denní potřeby 
- život v pravěku 
- báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků 
- život ve městech, hradech, zámcích a na venkově (Slované, 
Přemyslovci) 
- Karel IV. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

 

4. místo, kde žijeme II. 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

• ví , kdy a jak vznikala města 

• vyhledá na mapě příklady velkých měst ČR 

• popíše roční období a změny, které v nich nastávají 

• vysvětlí pojem zvětrávání 

• uvede jak vzniká půda, objasní její význam pro život 

• rozliší základní typy půd 

• vyhledává příklady využití hornin a nerostů v regionech 

• poznává nejznámější horniny a nerosty ze školní sbírky, zná jejich 
vlastnosti a využití 

• popíše, které nerostné suroviny člověk využívá, chápe pojem 
vyčerpatelné přírodní zdroje 

• pracuje s encyklopedií a jinými naučnými publikacemi 

• popíše a na příkladech uvádí vliv člověka na životní prostředí 

• z dostupných informačních zdrojů vyhledává typické regionální 
zvláštnosti přírody, národní parky, CHKO 

• pozoruje životní prostředí v obci a navrhuje možnosti zlepšení 

• ohleduplně se chová v přírodě 

- vznik, vývoj a současná podoba měst 
- významná města ČR, historické památky 
- roční období, vodní srážky, teplota, nadmořská výška 
- zvětrávání 
- vznik půdy 
- druhy půd a jejich význam 
- hospodářsky významné horniny horniny a nerosty 
- těžba nerostných surovin v ČR 
- ochrana přírody 
- národní parky,CHKO 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

5. rozmanitost přírody III. 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se s některými společenstvy rostlin a živočichů 

• seznamuje se s vlivem člověka na přírodní společenstva 

• popíše hlavní druhy lesních stromů 

• chápe základní vztahy mezi organismy v lese 

• zná lesní živočichy, popíše potravní řetězec 

• chápe základní vztahy mezi organismy v rybníce a jeho okolí 

• zná živočichy vod a okolí 

• poznává společenstvo rostlin a živočichů žijících na zahradách 

• pozná základní ovocné stromy,seznámí se s významem včely 
medonosné 

• seznámí se s rostlinami a živočichy polí 

• zopakuje si základní polní plodiny 

• pracuje s pomocí klíčů, atlasů a jiných odborných publikací 

• umí zařadit typické rostliny a živočichy do společenstev lesa, 
vody, pole, louky 

- přírodní společenstva 
- LES 
- lesní stromy 
-rostliny, houby, živočichové v lese 
- vztahy organismů, potravní řetězec 
- společenstvo rybníka 
- zahrada 
- ovocné stromy, živočichové zahrad 
- včela medonosná 
- společenstvo rostlin a živočichů polí 
- polní plodiny 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 
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5.ročník 

5. ročník 
3+1 týdně 

 

 
1. rozmanitost přírody 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyvodí a popíše vlastnosti zeměkoule 

• vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

• popíše postavení Země ve sluneční soustavě 

• objasní střídání dne, noci, ročních období 

• charakterizuje Měsíc,zná jeho fáze 

• pracuje s modelem Země 

• porovná různé podmínky života na Zemi 

• rozezná základní oblasti Země (studené, mírné, teplé) a popíše 
rozdíly života v těchto oblastech 

• uvádí příklady rostlin a živočichů v různých oblastech světa 

• vyhledává zajímavosti v encyklopediích a na internetu 

• zná rozdíly mezi způsobem výživy živočichů, třídí živočichy do 
základních skupin 

• ví, že se jedinec vyznačuje určitou stavbou těla, způsobem života 

• ohleduplně se chová v přírodě, třídí odpad, neznečišťuje životní 
prostředí 

• zhodnotí některé činnosti člověka v přírodě z hlediska vlivu na 
život. prostředí 

- Země: tvar, gravitační síla, pohyb Země, práce s globusem 
- vesmír, Slunce, sluneční soustava 
- střídání ročních období, dne noci 
- Měsíc 
- podmínky života na Zemi 
- rozmanitost životních podmínek na Zemi 
- podnebí, počasí 
- zástupci rostlin a živočichů jednotlivých podnebných oblastí 
- třídění živočichů (bezobratlí, obratlovci-ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci, savci) 
- třídění rostlin (výtrusné, semenné ) 
- používání jednoduchých atlasů a klíčů 
- ochrana přírody 
- likvidace odpadů 
- živelné a ekologické katastrofy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

2. místo, kde žijeme 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, zajímavosti z 
vlastních cest 

• porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a jiných zemích 

• dobře se orientuje na mapě, ukáže polohu ČR a sousedních států 

• vyjmenuje největší evropské státy, zná některá významná 
evropská města 

• seznámí se s pojmem EU, znakem EU 

• vyhledá na mapě pohoří, nížiny, významné vodní toky, největší 
města v krajích ČR 

• seznámí se s hospodářstvím, kulturou, zvláštnostmi přírody, 
osídlením jednotlivých krajů 

• z informačních zdrojů vyhledává zajímavosti a regionální 
zvláštnosti krajů 

- Evropa a svět,cestování 
- poloha ČR 
- sousední státy ČR,některé významné evropské státy 
-EU, stát, vlast, domov 
- Praha - hlavní město ČR, památky 
- kraje ČR - hospodářství, kultura, památky, osídlení, přírodní 
bohatství 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 

  

 

3. lidé kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dohodne se při skupinové práci v týmech, obhájí svůj názor, 
uzná svůj omyl, respektuje názor většiny 

• poukáže ve svém okolí na problémy společenské nebo problémy 
životního prostředí, navrhe způsoby řešení problémů 

• neničí cizí majetek 

• přispívá k ochraně přírody a prostředí, ve kterém žije 

- mezilidské vztahy 
- principy soužití, demokracie 
- problémy sociální, nesnášenlivost 
- problémy životního prostředí 
- ochrana majetku, soukromé vlastnictví 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

4. lidé a čas 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• na konkrétních příkladech srovná způsob života lidí v různých 
etapách historie 

• charakterizuje svými slovy vývojové etapy historie naší vlasti 

• využívá dostupné informační zdroje 

• stručně charakterizuje některé významné osobnosti českých 
dějin 

• zná a navštíví regionální památky 

- orientace v čase, letopočet, generace, dějiny jako časový sled 
událostí 
- proměny způsobu života, bydlení, předměty denní spotřeby 
- doba husitská, Jan Hus, Jan Žižka 
- Habsburkové , Marie Terezie, Josef II. 
- první světová válka 
-vznik samostatného československého státu, T. G. Masaryk 
- druhá světová válka 
- regionální památky 

 

Průřezová témata Přesahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy Etnický původ 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Čj ->psaní, ->čtení, ->sloh-vyjadřovací schopnosti, 
Vv >kresba, ->malba , 
Tv ->gymnastika,  
Hv >vokální činnosti, 
M ->jednotky, římské číslice 
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5. ročník 

 

5. člověk a jeho zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základní stavbu a funkce lidského těla 

• pozoruje charakteristické znaky člověka 

• poznává povrch těla jeho oporu a pohyb 

• seznamuje se s dýchací, trávicí, vylučovací, soustavou člověka 

• přiřazuje orgány do soustav 

• vysvětlí význam čistoty a hygieny 

• uvede a zdůvodní zásady zdravého životního stylu 

• rozlišuje etapy lidského života, umí je popsat 

• rozumí pojmu závislost (drogy, hrací automaty, počítače) 

• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 

• chápe význam soužití v rodině, ve škole a vyjádří základní vztahy 
mezi lidmi 

• rozpozná různé druhy násilí 

• orientuje s v nabídce odborné pomoci (linka bezpečí, Nadace 
naše dítě apod.) 

• ví o nebezpečných místech ve svém okolí a předchází možným 
úrazům 

• poskytne první pomoc u lehčích poranění, umí přivolat pomoc 

• chová se bezpečně v silničním provozu 

- lidské tělo: životní potřeby a projevy 
- základní stavba a funkce 
- dýchací, trávicí , vylučovací soustava 
- péče o zdraví: zdravá výživa 
- vývoj jedince 
- návykové látky 
- duševní hygiena 
- služby odborné pomoci 
- krizové situace (šikana, násilí) 
- úraz, první pomoc 
- osobní bezpečí, bezpečné chování v silničním provozu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 
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5.5 Člověk a společnost 

 

Charakteristika oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Svým obsahem 

navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Seznamuje žáky s historií našeho národa v kontextu s významnými 

událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Objasňuje principy existence a 

fungování demokratické společnosti. 

 

 
5.5.1 Dějepis 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

1+1 2 2 2 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obor Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vyučován jako samostatný 

předmět se shodným názvem Dějepis.  

Předmět dějepis je vyučován v 6. - 9. ročníku po 2 hodinách týdně 

 − v kmenových třídách a odborných pracovnách 

 − v možném skupinovém vyučování 

 − v muzeích, památkách, při exkurzích a výletech  

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, poznávání dějů, skutků a jevů, které 

zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti zejména v dějinách 19. a 20. století, kde leží kořeny 

většiny současných společenských jevů. 

Otevírá žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa, seznamuje je s 

významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnili život předcházejících generací. 

Hlavním posláním dějepisu je kultivace historického vědomí jedince, uchování kontinuity historické 

paměti. Žáci jsou v dějepise vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů 

a definitivních závěrů, ale je kladením otázek. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 

prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 

Nedílnou součástí výuky dějepisu je práce s historickými prameny, mapou a s audiovizuálními 

pomůckami. Výuka je podpořena návštěvami institucí regionálního charakteru. 

Ke specifickým možnostem výuky dějepisu patří i formování takových postojů, jako je úcta ke kulturnímu 

dědictví lidstva i vlastního národa, utváření smyslu pro etnické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných 

národů, jejich respektování. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

- vedeme žáky k zamyšlení nad historickým vývojem 

- vedeme žáky k uvádění věcí do souvislostí, k propojení do širších celků 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování 
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Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů (encyklopedie, 

referáty) 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 

Kompetence sociální a personální 

- posilujeme sebedůvěru žáka a jeho pocit zodpovědnosti 

- vedeme žáky ke spolupráci při řešení úkolů 

 

Kompetence občanské 

- pěstujeme v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

 

Kompetence pracovní 

- pracujeme s mapou, historickými pomůckami, s různými prameny 

 
 

V dějepise budou realizována průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova  

Environmentální výchova  

Výchova demokratického občana  

Mediální výchova  

Multikulturní výchova  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvisloste 
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6. ročník 

6. ročník 
1+1 týdně 

 

1. Počátky lidské společnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se na časové přímce, rozliší pojmy rok, století, tisíciletí, 
před naším letopočtem, našeho letopočtu 

• chápe, že dějiny jsou sdělením minulosti 

• zná významná archeologická naleziště v našich zemích a v 
Evropě 

historické prameny, doba předhistorická, doba historická, 
získávání informací o dějinách, 
pravěk - život v pravěku, hmotná a duchovní kultura 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Př ->Biologie člověka Vv ->Výtvarná kultura, 
Př ->Biologie člověka 

 

2. Nejstarší civilizace - starověk 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe, že dějiny jsou sdělením minulosti 

• zná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem 
starověkých států 

starověké civilizace - Egypt, Řecko, Řím - informativně obecné 
znaky a specifické zvláštnosti (hospodářského, společenského, 
politického, kulturního a náboženského vývoje), 
přínos pro rozvoj kultury, vznik písma, významné osobnosti, 
historické památky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Z->Mapy, ->Asie-přírodní podmínky, ->Afrika, -
>Jižní Evropa, ->Jihovýchodní Evropa 
Př ->Biologie živočichů  

Vv ->Výtvarná kultura, 
Čj ->Literatura, 
Z ->Obyvatelstvo Asie , ->Afrika, 
Vko ->Stát, 
Př ->Biologie živočichů, 
F ->Newtonovy zákony, 
 ->Měření teploty, měření času, ->Určování 
hustoty látek, ->Otáčivé účinky síly 
Tv ->atletika, ->atletika 

7. ročník 

 
7.ročník 
2 týdně 

 

 
1. Středověk a křesťanství 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základní informace o prvních státních útvarech na našem 
území 

• má základní poznatky z období počátku českého státu 

• zná úlohu a postavení církve ve středověké společnosti 

• je seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době 
přemyslovské a lucemburské 

• umí charakterizovat příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí 

Středověk - Slované, stěhování národů, Sámova říše, 
Velkomoravská říše, příchod Cyrila a Metoděje na Moravu, počátky 
českého státu, románská kultura 
rozmach českého státu za vlády Přemyslovců a Lucemburků - 
změny ve středoevropské společnosti, rozvoj měst, život v době 
vlády Karla IV., rozvoj kultury a vzdělání, gotická a renesanční 
kultura, 
husitství - příčiny, průběh, výsledky, významné osobnosti, doba 
vlády Jiřího z Poděbrad 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Čj ->Cestopisy, ->Pověsti, kroniky, legendy, 
Vko ->Člověk hledající sám sebe, ->Člověk 
hledající společenství, ->Člověk a předpoklady 
soužití, 
Vv ->Zobrazování přírodních a umělých forem, -
>Prostorové vytváření, ->Výtvarná kultura 
Z ->Jižní Amerika, ->Severní Amerika-Kanada, 

Z ->Obyvatelstvo Asie 
Vv ->Výtvarná kultura, 
Vko ->Národ 
Čj ->Pověsti, kroniky, legendy, 
Hv ->Poslechové činnosti, 
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8. ročník 
 

8. ročník 
2 týdně 

 

 

1. Novověk 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše důvody a důsledky objevných cest a poznávání nových 
civilizací 

• seznámí se s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli 

• učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii i v 
Evropě - katolická a reformační Evropa 

• osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční monarchie 

• rozpozná projevy barokní kultury 

• chápe osvícenství jako významný předěl v myšlení a nazírání na 
svět - vysvětlí pojem osvícenský absolutismus 

• chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu 

• chápe prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad společenských 
změn 

• seznámí se s příčinami a průběhem českého národního obrození 
a uvědomí se význam obrozeneckých snah 

• seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých národních celků 

počátek novověku - objevné cesty a jejich důsledky, Kryštof 
Kolumbus, poznávání nových civilizací, humanismus, vynález 
knihtisku, další důležité objevy a vynálezy, 
české země za vlády Habsburků - doba Rudolfa II., bitva na Bílé 
hoře a její důsledky, život v pobělohorské době, barokní kultura, 
osvícenství - vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II., selské 
rebelie, hospodářský a kulturní rozvoj, 
národní obrození - utváření novodobého českého národa, František 
Palacký, revoluční rok 1848, česká politika a kultura na konci 
19.století 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Čj ->Cestopisy, ->Pověsti, kroniky, legendy, -
>Jazyk a slovní zásoba, ->Moderní literatura, -
>Romantismus v literatuře, ->Poezie, ->Divadlo, 
- písňové texty, ->Sci-fi, ->Naruby aneb Jak 
vychovávat vychovatele, ->Chvála vypravěčství 
Hv ->Poslechové činnosti,  
Vko ->Člověk hledající sám sebe, ->Člověk 
hledající společenství, ->Člověk a předpoklady 
soužití, 
Vv ->Zobrazování přírodních a umělých forem, -
>Prostorové vytváření, ->Výtvarná kultura, -
>Tématické práce 
Z ->Jižní Amerika, ->Severní Amerika-Kanada, 

Z ->Obyvatelstvo Asie 
Vv ->Výtvarná kultura, 
Vko ->Národ 
Čj ->Pověsti, kroniky, legendy, ->Moderní 
literatura, ->Romantismus v literatuře, ->Poezie, 
->Divadlo - písňové texty, 
Hv ->Poslechové činnosti, i, 
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9. ročník 

 
9. ročník 
2 týdně 

 

1. Nejnovější dějiny 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe dějiny 1.poloviny 20.století jako období dvou nejničivějších 
světových válek 

• má přehled o příčinách a politických, sociálních a kulturních 
důsledků 1.svět. války 

• chápe okolnosti vzniku samostatné Československé republiky 

• uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem ekonomiky a 
tendencí řešit problémy extrémisticky 

• chápe význam pojmů nacionalismus, extremismus, agrese 

• zná průběh a důsledky 2.světové války a dovede objasnit nový 
politický a hospodářský vývoj v Evropě 

• chápe, proč je potřeba toho, abychom si vážili odkazu účastníků 
odboje proti fašismu 

• učí se chápat poválečný vývoj ČSR, který vyústil v rok 1948 

• seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 1968 

• chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší 
vlasti 

Situace v letech 1914 - 1948 
1. světová válka, ruské revoluce - vznik československého státu, 
první prezident T.G.Masaryk, období 1.republiky, 
hospodářská krize a 3O. léta v Československu, 
fašismus v Evropě - první projevy fašistické agrese 
kultura, věda a technika před vypuknutím 2.světové války 
Mnichovská zrada, 
2. světová válka - protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, 
průběh a důsledky války, domácí a zahraniční odboj, holocaust, 
poválečný vývoj - období zápasu o demokracii, únor 1948, totalitní 
režim a odpor proti němu, rok 1968, nové společenské poměry 
v Evropě, události roku 1989, vznik České republiky 
a vstup do Evropské unie 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

Vko ->Člověk a předpoklady soužití, ->Člověk ve 
společnosti, ->Člověk v ekonomických a 
právních vztazích, 
Z ->Státy světa, hlavní mezinárodní organizace, 
->Globální problémy světa, ->Vznik ČR 
Čj ->Vize a fantazie, ->Osudy, 
Hv ->Poslechové činnosti, 
Vv ->Výtvarné akce, land art, ->Výtvarná kultura, 
Pč ->základní lidská práva, 
 F ->Jaderná energi 
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5.5.2 Výchova k občanství 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

 1 1 1 

 
 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Výchova k občanství se realizuje v rámci vyučovacího předmětu s názvem 

Výchova k občanství a je zařazen do vzdělávání od 7. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě 

všech získaných poznatků a dovedností dovedli orientovat v současném světě, aby se aktivně zapojili do 

života demokratické společnosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti na základě poznání dějinných, 

sociálních a kulturních aspektů. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, věnuje se 

prevenci rasistických, xenofobních a extremistických projevů. 

Vychovává k toleranci a respektování lidských práv, k úctě ke všem hodnotám ve společnosti. 

Vzdělávací obsah předmětu Výchova k občanství je na 2. stupni rozdělen na tyto tématické 

okruhy: 

 

1. Člověk ve společnosti 

2. Člověk jako jedinec 

3. Stát a hospodářství 

4. Stát a právo 

5. Mezinárodní vztahy, globální svět 

 

Tyto okruhy jsou zpracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících. V 7. roč. se navazuje na 

poznatky žáků, se kterými přicházejí z prvního stupně, využívají se poznatky z denního života, učivo se 

opírá o zkušenosti žáků z kultury, města, regionu, mezilidských setkávání ve škole, rodině, na veřejnosti. 

V dalších ročnících směřuje učivo k vnímání a posuzování sebe sama i druhých lidí, upevňuje systém 

osobních hodnot, posiluje vůli a osobní kázeň jednotlivce, hodnotí projevy chování, usiluje o osobní 

rozvoj žáků, seznamují se s různými formami vlastnictví, s funkcí peněz, s principy tržního hospodářství, 

seznamují se s lidskými právy, právním řádem České republiky, druhy a postihy protiprávního jednání, 

podstatou EU, klady a zápory globalizace, významnými globálními problémy. 

 

Výchova k občanství je v 7. - 9. ročníku vyučována jako samostatný předmět s jednohodinovou 

týdenní dotací. 
 

Formy a metody práce: 

 −skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, 

dramatizace, projekty, video, besedy  

 

Místo realizace:  

− třídy  

− veřejná prostranství mimo školu 

 

 Průřezová témata:  

OSV  

VDO 

 EGS 

 MKV  

EV  

MDV 
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k plánování celoživotního učení, k využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení 

- vyhledáváme a třídíme informace, pracujeme s texty, čteme texty s porozuměním 
 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k posuzování problémových situací ve škole i ve veřejném životě 

- používáme skupinovou práci 

- vedeme žáky k diskusi s obhajobou svých rozhodnutí a postojů 

- vedeme je k hledání příčin, uvádění věcí do souvislostí 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k jasnému, stručnému a logickému vyjádřování, zdůvodňování svých tvrzení 

- využíváme různé komunikativní a informační prostředky 

 

Kompetence sociální a personální 

- snažíme se o upevňování mezilidských vztahů 

- vedeme žáky k respektování druhých, k ovládání vlastního jednání 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k aktivní účasti v kulturním, společenském a sportovním životě 

- dbáme o správný výklad práv a povinností 

- dbáme o dodržování ekologických zásad 

- vedeme žáky k poskytnutí pomoci v krizových situacích 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k plánování, hodnocení, sebehodnocení 

- k dodržování pracovních povinností, návyků, termínů 

- snažíme se o posílení zodpovědnosti 
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7.ročník 

7. ročník 
1 týdně 

 

1. Domov a rodina 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• vysvětlí pojem rodina, dovede vyjmenovat její členy 
• zná druhy bydlení 
• zná české státní svátky a dovede objasnit jejich 

význam 
• ví, jak vzniká rodina 
• vyzná se v základních pravidlech společenského chování 
• chová se zdvořile ke všem lidem 
• uvádí konkrétní příklady vzájemné pomoci ve svém okolí 
• zná křesťanské pojetí Vánoc 
• dokáže vyjmenovat vánoční zvyky 
• uvědomuje si, že lidé se liší schopnostmi, postavením 

ve společnosti, majetkem... 
• ví, že existují lidé postižení, staří a nemocní a jak se o 

ně společnost stará 
• uvědomuje si, že i on může ořispět svou pomocí 

Moje rodina 
Chování 
Bydlení 
Státní svátky 
Tradice a zvyky 
Pomoc druhým 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí  

Mezilidské vztahy 

 
VKZ – rodina, vztahy, zdraví 
 
DĚJEPIS – státní svátky, dějiny ČR 

 

 

2. Obec, region, země 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• zná svoji obec - dokáže uvést, co v obci je 
• zná nejdůležitější místa - OÚ, škola, pošta, obchody, kostel... 
• jmenuje některé slavné rodáky obce 
• ví, že obec řídí obecní úřad v čele se starostou a 

obecním  
• ví,že hlavní město Praha je sídlem prezidenta, vlády, parlamentu 
• vyjmenuje národnostní menšiny  
• zná některé pověsti z dějin našeho národa 
• vyjmenuje základní znaky národa ( jazyk, území, 

historie, tradice...) 
• ví, že základní jednotkou státu je rodina 
• vysvětlí rozdíl mezi pravěkou a dnešní rodinou 
• vysvětlí, co vytváří naši vlast ( města, lidi, společná 

historie, tradice, mateřský jazyk, kultura...) 
• vyjmenuje státní symboly - státní znak, státní vlajka, státní hymna, 

pečeť, standarda prezidenta republiky ) 

Moje obec 
Radnice a obecní zastupitelstvo 
Významná místa naší země 
Národnostní menšiny 
Stát, jazyk, státní symboly 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání  

Poznávání lidí 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

 
DĚJEPIS – stát, jazyk, historie ČR, státnící, 
změny v rodinném životě 
 
ČESKÝ JAZYK – vývoj jazyka 
 
ZEMĚPIS – místopis ČR 
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7.ročník 

3. Stát s hospodaření 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• rozlišuje druhy majetku ( osobní, rodinný, obecní, 

družstevní, státní ) 
• vyjmenuje způsoby získávání majetku 
• ví, jak vzniká vlastnictví ( prací, dědením, darováním, koupí...) a 

že je chráněno zákonem 
• dovede sestavit jednoduchý rodinný rozpočet 
• dovede rozlišit příjmy a výdaje, uvést příklady 

 
Majetek 
Vlastnictví 
Příjmy a výdaje 
Rodinný rozpočet 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje a etika 
Rozvoj schopností poznávání 
Komunikace 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občan, občanství a stát 

 
MATEMATIKA – finanční gramotnost 

 

 

4. Přírodní bohatství a jeho ochrana 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• popíše charakter krajiny ve své obci, regionu i vlasti 
• uvede typy chráněných území 
• vyjmenuje národní parky a příklady CHKO 
• rozumí pojmu ekologie a dokáže jej vysvětlit 
• vyjmenuje základní ekologické problémy světa ( úbytek pitné 

vody, znečišťování vzduchu, změny klimatu na Zemi...) 
• uvědomuje si, že i on může přispět k ochraně 
• vyjmenuje některé organizace, které dbají na ochranu 

životního prostředí 
• vyjádří svůj osobní postoj k této problematice 

 
Poznej svoji krajinu 
Chraň svoji krajinu 
Ekologické problémy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí  

Vztah člověka k prostředí 

 
ZEMĚPIS – místopis ČR 

 

 

5. Kultura 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• definuje pojem kultura 
• vysvětlí pojem kultura v širším slova smyslu ( kultura 

stolování, cestování, bydlení...) 
• vyjmenuje několik druhů umění ( divadlo, literatura, 

výtvarné umění, film...) 
• zná významné představitele některých druhů umění 
• vyjmenuje umělecké slohy, uvádí jejich základní znaky a 

prvky, zná některé památky 
• zná hlavní kulturní instituce, ví, co je jejich úkolem a náplní 

činnosti ( muzea, divadla, galerie, kina, knihovny, kulturní 
domy) 

• zná světová náboženství a dovede je charakterizovat 

Kultura a umění 
Umělecké slohy 
Umělecká díla 
Kulturní instituce 
Náboženství a víra 
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7.ročník 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  

Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA – výtvarné umění 
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA – múzické umění 
 
ČESKÝ JAZYK – literatura, divadlo 
 
DĚJEPIS – světová náboženství 

 

 

6. Člověk a právo 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• vysvětlí, proč vznikl stát 
• zná základní znaky státu ( občané, území, státní moc) 
• uvádí příklady republiky, království a knížectví v dnešním světě 
• rozumí pojmu demokracie - parlamentní demokracie 
• zná svá práva a povinnosti jako občan 
• ví, že základní zákon státu je Ústava 

 
Stát 
Demokracie – výchova k demokracii 
Právo 
Volby 
Práva a povinnosti občanů 
Právo a morálka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občan, občanská společnost a stát 
Formy participace občanů v politickém 
životě 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

 
DĚJEPIS – vznik stát, formy vlády 
(demokracie) 

 

 

7. Člověk ve světě a v Evropě 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• zná nejdůležitější mezinárodní organizaci OSN, objasní její 

činnost 
• vyjmenuje a stručně charakterizuje další organizace ( NATO, 

EU, UNESCO, MMF, UNICEF…) 
• dovede vyjmenovat globální problémy světa 

 
Evropská unie 
Mezinárodní spolupráce 
OSN 
Globální problémy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy  

Multikulturalita 

 
DĚJEPIS – mezinárodní spolupráce 
 
ZEMĚPIS – státy světa, mezinárodní 
spolupráce 
 
CIZÍ JAZYKY – země světa 
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7.ročník 

8. Lidská práva 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• ví, že součástí Ústavy je Listna základních práv a svobod 
• zná Deklaraci práv člověka a občana 
• zná některé příklady lidských práv 
• ví, že každý člověk je způsobilý k právům 

 
Lidská práva v zrcadle dějin 
Problémy v oblasti lidských práv 
Všeobecná deklarace lidských práv 
Právní ochrana člověka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy  

 

 
DĚJEPIS –  dějiny ČR 
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8. ročník 

8. ročník 
1 týdně 

 

1. Stát a hospodářství, majetek a bohatství 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• rozlišuje druhy majetku ( osobní, rodinný, obecní, 

družstevní, státní ) 
• vyjmenuje způsoby získávání majetku 
• rozumí pojmu majetková nerovnost, sociální spravedlnost a 

úloze státu v péči o občany 
• definuje fyzickou a právnickou osobu 
• ví, jak vzniká vlastnictví ( prací, dědením, darováním, koupí...) a 

že je chráněno zákonem 
• umí sestavit rodinný rozpoče 

 
Majetek 
Vlastnictví 
Rozpočet 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje a etika 
Rozvoj schopností poznávání 
Komunikace 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občan, občanství a stát 

 
MATEMATIKA – finanční gramotnost 

 

 
2.  Člověk v sociálních vztazích 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• ví, že se společnost dělí na skupiny 
• vysvětlí, co je skupina formální a neformální 
• umí si vytvořit hodnotový žebříček 
• rozumí pojmu šikana a uvědomuje si nebezpečnost šikany 
• chápe hodnotu přátelství 
• uvede základní druhy komunikace mezi lidmi 
• ví, co je monolog, dialog 
• rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
• zná pojem láska duševní a tělesná 
• vysvětlí pojem emancipace 
• rozumí pojmu bezpečný sex 
• vyjmenuje nejběžnější pohlavní choroby, ví, co je AIDS 

 
Hledání blízkého člověka 
Komunikace 
Muž, žena, láska a vše, co k tomu patří 
Partnerství 
Nemoci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Psychohygiena 

Mezilidské 

vztahy 

Komunikace 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – zdraví, sex, vztahy 
 
ČESKÝ JAZYK – dialog, monolog, spisovný 
a nespisovný jazyk 

 

 

3.  Člověk jako jedinec 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• zná zásady správné výživy 
• vyjmenuje nemoci, které způsobuje nezdravý způsob života 
• je si vědom nebezpečí následků kouření 
• ví, co patří do prevence tělesného zdraví 
• vysvětlí pojem sebereflexe 
• zná pojem solidarita a umí uvést příklady 
• dokáže objasnit na příkladu života některých význačných 

postav, že smyslem života je konat dobro 
• seznámí se s příklady lidí, kteří podlehli alkoholu, 

drogám, prostituci a uvědomuje si toto nebezpečí 
• ví, že mezi základní projevy lidského života patří chování, 

jednání a prožívání 
• charakterizuje pojem city, rozumí pojmům city nižší a vyšší 
• vysvětlí pojem afekt 
• uvede základní právní předpoklady pro uzavření manželství 
• vysvětlí pojem stres 
• ví, jak se se stresem vyrovnat - rozumové zdůvodnění 

 
Zdravý způsob života 
Smysl života 
Nemoci 
Návykové látky 
Psychické procesy a stavy (emoce, city) 
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• zná druhy kompenzace (náhrady) neúspěchu - technika 
úniku, popření jevu 

• uvědomuje si, že člověk je tvůrce, ale zároveň 
hospodář a ochránce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání  

Sebepoznání a sebepojetí  

Psychohygiena 

Mezilidské vztahy 

Seberegulace a sebeorganizace 

Hodnoty, postoje a etika 

Komunikace 

 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – rpdina, zdraví, 
stresovým 
 
PŘÍRODOPIS -návykové látky 

 

 

 

4.  Člověk a právo 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základní znaky státu ( občané, území, státní moc) 

• vyjmenuje v časové posloupnosti pojmy rod, kmen, kmenový 
svaz, stát 

• vysvětlí pojem politická strana 

• dokáže vyjmenovat příklady politických stran ve své zemi 

• vyjmenuje jednotlivé typy států ( otrokářství..... 

• uvádí příklady republiky, království a knížectví v dnešním světě 

• rozumí pojmu demokracie - parlamentní demokracie 

• vysvětlí, co znamená totalitní stát ( veškerá moc patří 
jedné politické straně ) 

• uvádí příklady totalitních států - hitlerovské Německo, 
SSSR, socialistické státy po r. 1945 

• zná tři druhy státní moci - zákonodárnou, výkonnou a soudní 

• ví, co jsou volby parlamentní a obecní 

• vyjmenuje základní rysy volebního práva - svobodné, 
všeobecné, rovné, přímé a tajné volby 

• zná některá práva prezidenta republiky 

• vyjmenuje některá ministerstva, ví, čím se zabývají 

• vyjmenuje soustavu soudů ČR 

• chápe úlohu soudů - ochrana práv člověka 

• rozumí pojmu právní vědomí - nutnost dodržování zákonů, 
rovnost před zákonem 

• stručně charakterizuje činnost soudce, advokáta a 
státního zástupce 

• ví, že základní zákon státu je Ústava ČR 

• zná některá základní práva a svobody občanů 

• ví, že Listina základních práv a svobod občanů je součástí 
Ústavy ČR 

• umí vysvětlit pojem morálka 

• uvědomuje si úlohu mravních hodnot v životě člověka, 
úlohu lidského svědomí 

• chápe pojem mravní a právní normy 

• ví, že je třeba dodržovat mravní a právní normy v 
osobním i veřejném životě 

 

 
Vznik právních norem 
Historické typy států 
Stát totalitní a demokracie 
Volby 
Výkonná moc, prezident, vláda 
Soudní moc 
Práva a povinnosti občanů 
Právo a morálka 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém 
životě 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

 
DĚJEPIS – formy vlády, vznik státu 
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9.ročník 
9.  ročník 

 

 

1. Člověk a předpoklady soužití 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• zná pojem řád světa, zná spravedlivé uspořádání - 

demokracie a nespravedlivé - diktatury ( totality ) 
• zná sociologické pojmy role a status 
• vysvětlí pojmy autorita přirozená a vynucená 

 
Člověk a řád 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

 
DĚJEPIS – formy státu 

 

 

2. Právo a ekonomické vztahy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• vysvětlí pojem ekonomika a ekonomie 
• rozumí pojmu ekonomika plánovaná a tržní 
• zná odvětví národního hospodářství, umí je rozdělit na 

výrobní a nevýrobní 
• umí rozdělit národní hospodářství na sféru prvovýroby, 

zpracovatelského průmyslu a služeb ( primární, 
sekundární a terciální ) 

• ví, že cílem každého podnikání je zisk 
• ví, co jsou výrobní náklady 
• rozumí tomu, co je státní rozpočet, že ho schvaluje 

parlament a obsahuje část příjmovou a výdajovou 
• vysvětlí pojem živnost, živnostenský list 
• zná různé druhy podniků - obchodní společnosti, družstva, 

státní podniky 
• zná pojmy pracovní poměr, pracovní smlouva 
• seznámí se s výňatky Zákoníku práce o vzniku 

pracovního poměru, uzavírání pracovní smlouvy, 
ukončení pracovního poměru ( práva na odpočinek, 
odměnu za práci...) 

• vyjmenuje podmínky pro přiznání příspěvku v nezaměstnanosti 

 

Dělba práce, podnikání, odvětví a sektory hospodářství 
Zisk, investice, státní rozpočet 

     Pracovní právo - pracovní povinnosti 
zaměstnavatele  a zaměstnance 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Obča, občanská společnost a stát 

 
MATEMATIKA – finanční gramotnost 
 
DĚJEPIS – hospodaření v dějinách, měna 

 

 

3. Život člověka na Zemi 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• dokáže se vyjádřit ke globálním problémům světa ( ekologie, 

hladomor, přelidnění, civilizační choroby, nedostatek surovin, 
války 

) 

 
Planetární problémy, globalizace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Základní podmínky života 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá 

  
ZEMĚPIS, DĚJEPIS – problémy světa v 
dějinách po světě 
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9. ročník 
 

4. Svět a Evropa 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• zná nejdůležitější mezinárodní organizaci OSN, objasní její 

činnost 
• vyjmenuje a stručně charakterizuje další organizace ( NATO, 

EU, UNESCO, MMF, UNICEF...) 
• dovede vyjmenovat jednotlivé tři prvky evropské kultury a 

civilizace 
- křesťanské náboženství, římské právo, řecká filozofie 

• uvede jména některých řeckých myslitelů - Sokrates, 
Platon, Aristoteles, Pythagoras, Thales 

• uvede příklady sociální politiky státu a ví komu slouží 
• objasní pojem životní úroveň, ví na čem závisí 
• rozumí pojmu veřejné mínění, nezávislý tisk, veřejná média 
• chápe funkci masmédií - kritizovat, " dohlížet " na 

fungování demokracie ve státě 

 
Mezinárodní spolupráce a mezinárodní společenství 
Jednotící prvky evropské civilizace 
Životní úroveň, sociální péče, sociální politika státu 
Výchova k demokracii 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané  

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Lidské vztahy Multikulturalita 

 
DĚJEPIS – filosofie, mezinárodní spolupráce 
 
ZEMĚPIS – státy světa, mezinárodní 
organizace 
 
ČESKÝ JAZYK - média (tisk) 
 
CIZÍ JAZYKY – země světa 

 

 
5. Člověk a jeho zapojení do spolupráce 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• dokáže vyjmenovat základní kritéria pro volbu povolání - 

zájem a schopnosti 
• vyjmenuje základní typy středních a vysokých škol 
• uvádí druh školy nutný pro určitá povolání ( učitel, 

prodavač, zemědělec, lékař,...) 

- zaměstnání nebo povolání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí Poznávání lidí 

Komunikace 

Hodnoty, postoje a etika 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

 
PRACOVNÍ ČINNOSTI – volba povolání 
 
CIZÍ JAZYKY – povolání 
 
ČESKÝ JAZYK - životopis 
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9. ročník 

6. Stát a právo 

Očekávané výstupy Učivo 

Žák: 

• zná různé formy sdružování občanů ( spolky, společnosti, 
politické strany, církevní společnosti... ) 

• zná datum platnosti současné Ústavy ČR ( 1.1.1993 ) a její 
složení 

• ví, že součástí Ústavy je Listina základních práv a svobod 

• uvede, co obsahuje hlava druhá, třetí a čtvrtá ( moc 
zákonodárná, výkonná a soudní ) 

• zná příčiny protispolečenských jevů, vyjmenuje je ( 
porušování lidských práv, gamblerství, prostituce...) 

• ví, jak by se dal jejich počet snížit 

• vysvětlí, co je nepřímá demokracie a referendum 

• zná některé druhy práva ( občanské, rodinné, pracovní, trestní ) 

• dokáže stručně charakterizovat funkci státního zástupce, 
advokáta a soudce 

• vyjmenuje osobnosti, které se zasloužily o rozvoj naší státnosti 

• dokáže popsat okolnosti vzniku ČSR 

• zná jména osob, které se o to zasloužily 

• dokáže stručně popsat historické události od roku 1918 - 
1938 - Mnichovská dohoda, 15.3.1939 - okupace, odboj na 
území Protektorátu, únor 1948 - nástup komunismu, 50. 
léta, 1968 - okupace vojsky Varšavské 
smlouvy,normalizace po roce 1969, 1989 - 17.listopad, 
1.1.1993 - vznik ČR 

• umí zhodnotit postavení člověka jako právního subjektu v 
otroctví, nevolnictví, poddanství a občanství 

• zná přínos Velké francouzské revoluce 

• Deklarace práv člověka a občana 

• vysvětlí pojmy rasismus, antisemitismus, xenofobie, 
terorismus, anarchie, uvede příklady jejich projevů 

• ví, že dokument byl přijat OSN v roce 1948 

• zná některé příklady lidských práv 

• uvádí příklady porušování Deklarace u nás po roce 1970 až 
do roku 1989 

• vysvětlí pojem egoismus a intolrance 

• ví, že každý člověk je způsobilý k právům, nemůže být 
této způsobilosti zbaven 

• definuje pojem rodina 

• zná základní funkce rodiny 

• zná a dodržuje základní pravidla slušného chování v 
rodině 

 
Sdružování občanů, stát, ústava 
Protispolečenské jevy 
Formování naší státnosti do vzniku ČR 
Vznik ČR, vývoj v letech 1918-1989 
Lidská práva v zrcadle dějin 
Problémy v oblasti lidských práv 
Všeobecná deklarace lidských práv 
Právní ochrana člověka 
Rodinné právo 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém 
životě 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Princip sociálního smíru a solidarity 

Lidské vztahy 

Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje a etika 

Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 
DĚJEPIS – stát, demokracie, lidská práva, 
dějiny ČR, historické osobnosti 
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5.6 Člověk a příroda 

Charakteristika oblasti 

 
Tato vzdělávací oblast zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Žák zde dostává 

příležitost poznávat přírodu jakonsystém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a 

ovlivňují se. 

 
5.6.1 Fyzika 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

1+1 1+1 2 2 

 
 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Fyzika je realizován v rámci výuky ve vyučovacím předmětu Fyzika.  

Fyzika je v 6. - 9. ročníku vyučována po 2 vyučovacích hodinách týdně ve všech ročnících. 

 

Výuka fyziky klade důraz na: 

• motivaci žáka ke studiu fyziky a osvojování základních strategií učení 

• zařazování experimentování do výuky 

• rozvíjení praktických dovedností, podporu tvořivosti žáka 

• využití matematických poznatků k řešení fyzikálních úloh s používáním matematicko-

fyzikálních tabulek 

• pokračování v důsledném rozvoji komunikace žáků 

• rozvoj schopnosti sebehodnocení žáka a reálný odhad vlastních možností 

• spolupráci a vzájemné respektování druhých 

• pochopení a zvládnutí základního učiva každým žákem a uspokojení potřeb nadaných a 

talentovaných žáků s využitím vnitřní diferenciace 

• možnost samostatného studia a využívání žákovských poznatků a zkušeností 

• využívání osvojených poznatků v praxi 

 

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Mezipředmětové 

vazby jsou realizovány zvláště se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce, 

Člověk a společnost, Člověk a zdraví. 

Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

 − chemie: jaderná reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy 

 − přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch) 

 − zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustav 

 
Formy a metody práce se využívají podle charakteru učiva a cílů vzdělání: 

 − frontální výuka s demonstračními pomůckami 

 − skupinová práce s použitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury 

 − samostatné pozorování 

 − krátkodobé projekty 

− badatelské metody 
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 Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí žáků:  

 

Kompetence komunikativní 

- umožňujeme žákům vyjadřovat svoje názory 

- umožňujeme žákům popisovat situace při experimentování, dotazovat se na vzniklé nejasnosti 

- žáci porovnávají svoje výsledky pozorování se závěry spolužáků, argumentují, obhajují 

- žáci poznávají nové odborné názvy veličin, jejich jednotek a začínají se o 

přírodovědných jevech postupně vyjadřovat odborně správně 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

- žáci získávají zručnost při sestavování pokusů 

- snažíme se, aby žáci plnili povinnosti a dodržovali vymezená pravidla 

- žáci některé pomůcky připravují v praktických činnostech nebo sami doma 

- snažíme se, aby žáci přemýšleli nad svou prací, rozhodovali se s využitím svých 

dosavadních znalostí a zkušeností 

 

Kompetence sociální a personální 

- umožňujeme žákům podílet se společně s učitelem na vytvoření pravidel pro práci ve skupině 

- při práci ve skupině převzít určitou roli, za kterou každý žák sám zodpovídá 

- umožňujeme žákům přispívat k diskusi o prováděném úkolu nebo o pozorovaném jevu 

- podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, žáky přitom vedeme k ohleduplnosti a 

k uznávání druhých a k poskytování rady nebo pomoci druhému při společné práci 

- umožňujeme žákům čerpat poučení z toho, co je pro ně připraveno a všímat si ve 

svém okolí toho, co s probíraným učivem souvisí 

 

Kompetence občanské 

- žákům dáváme možnost, aby se sami rozhodovali, aby si uvědomovali, které dovednosti již 

dobře ovládají, co ještě potřebují učinit a zjistit 

- žákům dodáváme důvěru, že pokud budou k pokusům přistupovat zodpovědně, své úkoly dobře 

zvládnou 

- žáky necháváme uvážit a říct, na co je třeba pamatovat, aby byla při experimentování zachována 

bezpečnost 

- podporujeme tvořivé nápady žáků 

 

 
Předmětem prolínají průřezová témata:  

− rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat 

(VDO) 

 − rozvíjení dovedností a schopností (OSV) 

 − posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady 

a zápory jaderné energetiky (EV) 

 − komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) 

 − evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a spotřeba 

energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) 
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6. ročník 

 
6. ročník 
1+1 týdně 

 

 
1. úvod 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při provádění 
fyzikálních pozorování a jednoduchých experimentů 

- řád učebny 
- bezpečnost práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

  

 

2. látky a tělesa, stavba látek 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojem těleso, rozliší jej od látky, popíše tvar a vlastnosti 
tělesa 

• osvojí si charakteristiky pevných, kapalných a plynných látek i 
těles pomocí jejich vlastností: tekutost, tvárnost, volný povrch, 
rozpínavost, stlačitelnost 

• pochopí, že dělitelnost je všeobecná vlastnost látek 

• dokáže popsat vzájemné působení těles a některé jeho projevy 

• chápe pojem síla, pozná a popíše účinky gravitační síly a jejího 
pole 

• chápe, že věci kolem nás jsou sice velmi rozmanité, ale všechny 
se skládají z atomů a molekul 

• dokáže vysvětlit, že částice jsou v neustálém neuspořádaném 
pohybu, popíše Brownův pohyb a dokáže vymyslet a popsat pokus 
na difúzi i kde se s ní může setkat v běžném životě. na základě 
těchto poznatků vysvětlí některé vlastnosti pevných, kapalných i 
plynných látek. 

- pojem těleso 
- dělení látek a jejich vlastnosti 
- působení těles 
- síla, její účinky 
- stavba látek 
- atomy a molekuly 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  
Rozvoj schopností poznávání 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Ekosystémy 
Základní podmínky života 

M >Rozšířené opakování, ->Desetinná čísla, -
>Tělesa,  
Ns ->Místo, kde žijeme, ->Lidé a čas, 
Ch ->Chemické sloučeniny, ->Směsi, -
>Makromolekulární chemie, 
D ->Římská říše, ->Starověké Řecko, 
Z ->Tvar a pohyby Země 

M >Rozšířené opakování, ->mocniny s 
přirozeným mocnitelem, 
Ch ->Směsi, Ch ->Chemické sloučeniny, -
>Makromolekulární chemie 

 

3. elektrické vlastnosti látek 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše a znázorní model atomu, pojmenuje jeho části i částice v 
nich 

• vysvětlí jak na sebe jednotlivé částice silově působí 

• popíše elektrování těles při vzájemném dotyku a na jednoduchých 
pokusech ukáže vzájemné působení zelektrovaných těles 
přitažlivými a odpudivými silami 

• popíše iont kladný a záporný, vysvětlí rozdíl mezi ním a neutrálním 
atomem 

- částice atomu a síly mezi nimi 
- elektrování těles - pokusy 
- síly mezi zelektrovanými tělesy 
- ionty kladné a záporné 
- přitažlivé a odpudivé síly 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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6. ročník 

 

4. magnetické vlastnosti látek 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí z jakých látek jsou magnety vyrobeny, rozliší přírodní a 
umělé. vysvětlí pojem feromagnetická látka 

• vyjmenuje části magnetu - oba póly - severní a jižní, i netečné 
pásmo. popíše jejich vlastnosti 

• vysvětlí pojem magnetické pole i vzájemné působení dvou 
shodných pólů magnetů i dvou neshodných pólů, i magnetů na 
tělesa z feromagnetických látek 

• na jednochých pokusech s pilinami ukáže magnetické pole, 
vysvětlí rozdíly mezi elektrickým, magnetickým a gravitačním 
polem 

• na jednoduchých pokusech ukáže magnetizaci látky, rozliší 
magneticky měkkou ocel od magneticky tvrdé. vysvětlí jejich 
vlastnosti 

• popíše magnetické vlastnosti Země, orientuje se v pojmech 
severní a jižní magnetický pól, i v pojmech severní a jižní 
zeměpisný pól 

• popíše kompas a buzolu, vysvětlí jejich použití 

- druhy magnetů, rozdíly mezi nimi 
- části magnetů, jejich vlastnosti 
- magnetické pole a jeho působení 
- rozdíly mezi různými poli 
- magnetizace látky 
- magneticky měkká ocel 
- magneticky tvrdá ocel 
- magnetické vlastnosti Země 
- přístroje využívající magnetické pole Země 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

  

 

5. měření délky pevného tělesa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojem fyzikální veličina, dokáže porovnat velikosti 
fyzikálních veličin stejného druhu, vyjmenuje značky i jednotky 
používaných fyzikálních veličin 

• osvojí si jednotku délky, seznámi se i s její historií, s jejími 
násobky a díly 

• vyjmenuje některá délková měřidla a dokáže je použít k měření 
délky těles 

• osvojí si pojmy jednotka, nejmenší dílek a odchylka měření 

• vypočítá průměrnou hodnotu naměřených délek 

- fyzikální veličina 
- značky a jednotky fyzikálních veličin 
- jednotky délky 
- délková měřidla 
- správné měření délky 
- aritmetický průměr a jeho výpočet 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

 

6. měření objemu tělesa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• osvojí si základní jednotku objemu, její díly i násobky a to i se 
vztahem k jednotce litr, hektolitr, mililitr 

• měří objem kapalných i pevných těles pomocí odměrného válce, 
určí přesnost měření 

- jednotky objemu 
- odměrný válec 
- určování objemu těles pomocí odměrného válce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
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6. ročník 

 

7. měření hmotnosti tělesa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozezná hmotnost od gravitační síly, chápe pojem hmotnost 

• popíše rovnoramenné váhy, umí je použít pro měření hmotnosti 
pevných i kapalných těles 

• zná jednotky hmotnosti a bezpečně je převádí mezi sebou 

- hmotnost tělesa 
- rovnoramenné váhy 
- určování hmotnosti těles 
- jednotky hmotnosti 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

 

8. hustota 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• osvojí si vztah pro výpočet hustoty, vysvětli hustotu látek na 
příkladech pomocí matematicko-fyzikálních tabulek 

• vyjmenuje jednotky hustoty a dokáže je převést mezi sebou 

• pomocí vztahu vypočítá jednoduché příklady na výpočet hustoty 
tělesa a jeho hmotnosti 

- vzorec pro výpočet hustoty 
- vyhledávání hustoty v MFCHT 
- převody jednotek hustoty 
- výpočet hustoty tělesa 
- výpočet hmotnosti tělesa 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 M ->Tělesa, 
D ->Starověké Řecko 

M ->Tělesa, ->výrazy, ->funkce 

 

9. měření času 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná jednotky času a umí je mezi sebou převádět 

- jednotky času 
- převody jednotek času 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

 

10. měření teploty 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše teploměr, zná jednotku i značku teploty 

• orientuje se v druzích teploměrů i jejich použití, vysvětlí zásady 
měření teploty 

• popíše termograf a orientuje se ve čtení grafu, umí ho s pomocí i 
vytvořit 

- určování hodnot na teploměru 
- základní body na stupnici 
- druhy teploměrů 
- termograf 
- sestavování a čtení grafů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

 
  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

153  

7. ročník 

 

7. ročník 
1+1 týdně 

 

 
1. úvod 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při provádění 
fyzikálních pozorování a jednoduchých experimentů 

- řád učebny 
- bezpečnost práce 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. pohyb těles, pohyb a klid tělesa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• má představu o mechanickém pohybu a jeho relativnosti, uvádí 
příklady ze života pohyb auta vzhledem k okolní krajině, pohyb 
cestujícího v jedoucím vlaku... 

• rozumí pojmu trajektorie, dráha, rozlišuje různé druhy pohybu 

• používá pojem dráha, rychlost, čas, pomocí vzorců umí tyto 
veličiny vypočítat 

• dovede vypočítat průměrnou rychlost pohybu tělesa 

- mechanický pohyb 
- bezpečnost v silničním provozu 
- trajektorie 
- dráha 
- rychlost 
- výpočty dráhy, rychlosti 
- průměrná rychlost 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

M ->Úhel a jeho velikost, ->Tělesa, ->Osová a 
středová souměrnost, ->Trojúhelník, ->Poměr, 
přímá a nepřímá úměrnost 
D ->Starověké Řecko 
Tv >bruslení, ->gymnastika 

Tv ->atletika, ->míčové hry, ->lyžování, -
>gymnastika, 
M ->výrazy, ->funkce, ->Pythagorova věta, -
>Trojúhelník, ->soustava dvou lineárních rovnic 
o dvou neznámých 

 

3. síla a její měření 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• znázorní sílu pomocí orientované úsečky 

• zná značku i jednotku síly, její násobky i díly 

• provede výpočet gravitační síly, její velikost měří siloměrem 

- popis síly 
- jednotky síly 
- gravitační síla 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

 

4. skládání sil 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dovede slořit 2 síly působící stejným i opačným směrem a to jak 
experimentálně, tak graficky, chápe princip skládání sil, užívá 
pojem výslednice 

- skládání sil stejného směru 
- skládání sil opačného směru 
- určení výslednice početně a graficky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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7. ročník 

 
5. posuvné a otáčivé účinky síly 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• oreintuje se ve vzájemném působení těles a polí. na příkadech 
rozlišuje účinky posuvné, otáčivé a deformační 

• ověřuje závislost posuvných účinků na velikosti síly a na hmotnosti 
tělesa 

• používá poznatků prvního Newtonova pohybového zákona - 
zákona setrvačnosti k objasnění jevů z běžného života 

• řeší úlohy na první a druhý Newtonův pohybový zákon 

• užívá pojem páka, rameno síly, moment síly. používá jeho 
jednotku 

• při výpočtech uplatňuje podmínky pro rovnováhu na páce, kladce 
pevné 

• pozná kladku pevnou, zná účelnost jejího použití 

- vzájemné působení těles 
- účinky sil 
- Newtonovy pohybové zákony 
- uplatnění Newtonových zákonů v praxi 
- páka a rovnováha na páce 
- moment síly 
- kladka pevná 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

  

 

6. deformační účinky, tření 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje pojem tlaková a tahová síla, vyjmenuje příklady účinků 
těchto sil 

• změří velikost třecí síly, na základě zkoumání závislosti velikosti 
třecí síly na jakosti stykových ploch a na velikosti tlakové síly 
vysloví závěr 

• objasní význam třecí síly v praxi, účelnost jejího zmenšování nebo 
naopak zvětšování 

- tlaková síla 
- tahová síla 
- třecí síla a její význam 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

7. mechanické vlastnosti kapalin 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí účinky vnější tlakové síly na hladinu kapaliny, k vysvětlení 
jevů užívá Pascalova zákona, popisuje pokusy a objasní je 

• nakreslí jednochuché schéma hydraulického zařízení, vysvětlí je a 
popíše jeho využití v praxi 

• na základě pokusů se seznámi s účinkem gravitační síly na 
kapalinu, popíše tlakovou sílu kolmo na dno i hydrostatický tlak, 
vysvětlí jeho příčiny 

• vysvětlí existenci a příčiny vztlakové síly, její využití v praxi, zná 
znění Archimedova zákona, umí jej vysvětlit, jeho poznatky 
používá k výpočtům 

• vyvodí podmínky pro plování těles v kapalině a určí souvislost 
velikosti ponořeného objemu tělesa a hustotou kapaliny 

- vlastnosti kapalin 
- Pascalův zákon 
- popis a užití hydraulického zařízení 
- výpočty síly a tlaku v hydraulickém zařízení 
- gravitační a tlaková síla v kapalině 
- hydrostatický tlak 
- vztlaková síla 
- Archimedův zákon 
- plavání, vznášení a potápění těles 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky 
Př ->Biologie živočichů 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky 
Vkz ->Mimořádné situace, 
M ->výrazy, ->funkce, 
Př ->Biologie člověka,  
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7. ročník 

 
8. mechanické vlastnosti plynů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojmy a příčiny atmosférického tlaku a tlakové síly s ním 
související 

• popíše Torricelliho pokus jako princip měření atmosférického tlaku 

• vyjmenuje a popíše přístroje k měření atmosférického tlaku i tlaku 
uvnitř nádoby 

• aplikuje platnost Archimodova zákona v atmosférickém tlaku 

• vysvětlí význam těchto poznatků v praxi - balóny. rozliší pojmy 
přetlak, podtlak 

• definuje meteorologii, vyjmenuje základní meteorologické prvky 

- vlastnosti plynů 
- atmosférický tlak 
- měření atmosférického tlaku 
- Archimedův zákon 
- přetlak, podtlak 
- základní meteorologické prvky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky 
Př ->Biologie živočichů 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky 
Vkz ->Mimořádné situace, 
M ->výrazy, ->funkce, 

Př ->Biologie člověka,  

 

1. světelné jevy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popisuje příčiny světelných jevů, nikoliv jejich princip 

• používá pojmy světelný zdroj, optické prostředí, šíření světla 

• zná hodnotu rychlosti světla ve vakuu 

• vysvětli vznik stínu i polostínu 

• vyjmenuje měsíční fáze, zatmění Slunce i Měsíce 

• formuluje zákon odrazu světla, dokáže ho ověřit na pokusu 

• sleduje zobrazení tělesa rovinným zrcadlem a graficky ho znázorní 

• rozlišuje kulová zrcadla a popíše jejich použití v praxi 

• na základě pokusů optickým hranolem popíše spojité spektrum a 
tyto poznatky aplikuje na použití v přírodě - duha 

• vysvětli účel lupy, mikroskopu a dalekohledu 

• na pokusech popíše lom světla na rozhraní různých optických 
prostředí, dokáže je graficky znázornit 

• na pokusech i graficky vysvětlí lom na čočce spojné i rozptylce, 
dokáže určit jaký obraz vznikne 

• popíše oko z fyzikálního hlediska, určí jak napravovat základní 
opitcké vady - dalekozrakost i krátkozrakost 

- světelné jevy 
- světelné zdroje 
- optické prostředí 
- světlo 
- Měsíc, měsíční fáze 
- zatmění Slunce, Měsíce 
- odraz světla 
- zrcadla 
- lom světla 
- čočky 
- spektrum světla 
- optické přístroje 
- oko, optické vady 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

M ->Úhel a jeho velikost, ->Čtyřúhelníky a 
hranoly, 

M ->Úhel a jeho velikost, 
Vv ->Malba, ->Výtvarné akce, land art, 
Př ->Biologie člověka 
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8. ročník 
 

8. ročník 
2 týdně 

 

 
1. úvod 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při provádění 
fyzikálních pozorování a jednoduchých experimentů 

- řád učebny 
- bezpečnost práce 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

2. energie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• používá pojmy mechanická práce, výkon, pohybová a polohová 

energie k objasnění fyzikálních dějů, popíše vzájemnou přeměnu 
polohové a pohybové energie v gravitačním poli Země 

• vysvětlí, že změna pohybové energie, polohové energie v 
gravitačním poli Země a energie pružnosti jsou vždy spojeny s 
konáním práce 

• dovede pojem vnitřní energie použít k vysvětlení fyzikálních jevů, 
spojuje její změny s ději konání práce a tepelné výměny 

• používá teplo jako fyzikální veličinu ekvivalentní mechanické práci 

- mechanická práce 
- výkon 
- energie v gravitačním poli Země 
- vnitřní energie, druhy energie 
- tepelná výměna a práce 
- teplo 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

M ->Pythagorova věta M ->výrazy, 
Př ->Biologie člověka, 
Vv ->Dekorativní práce, 

 

3. vnitřní energie, teplo 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• používá vzorec pro výpočet tepla, popřípadě hmotnosti a změny 
teploty 

• vysvětlí, co je měrná tepelná kapacita 

• dokáže porovnat vlastnosti materiálů a zdůvodnit výhody a 
nevýhody materiálů při tepelné výměně 

• orientuje se v matematicko - fyzikálních tabulkách, používá je k 
vyhledávání měrné tepelné kapacity látek 

- teplo 
- měrná tepelná kapacita 
- tepelná výměna a materiály 
- práce s MFCHT - vyhledávání údajů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ch ->Uhlovodíky, 
Př ->Ochrana životního prostředí, ->Ekologie 

Ch ->Uhlovodíky, 

 

4. změny skupenství 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• změny skupenství tělesa spojuje se změnami jeho vnitřní energie 

• používá veličiny teplota tání, měrné skupenské teplo tání, orientuje 
se v tabulce teploty tání 

• popíše rozdíl mezi vypařováním a varem 

• změny skupenství tělesa spojuje se změnami jeho vnitřní energie 

• pojmenuje různé změny skupenství 

- skupenství těles 
- tání, tuhnutí 
- vypařování 
- var 
- změny skupenství 
- práce s MFCHT 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Ch ->Chemické sloučeniny, M ->výrazy, 
Ch ->Chemické sloučeniny, 
Vv ->Výtvarné akce, land art, - >Výtvarné práce 
v materiálu, ->Zobrazování přírodních a 
umělých forem, 

 

5. pístové spalovací motory 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

• podle modelu popíše základní prvky konstrukce spalovacích 
motorů a objasní rozdíl mezi vznětovým a zážehovým motorem 

- spalovací motory 
- vznětový motor 
- zážehový motor 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. elektrický náboj, elektrické pole 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• je si vědom souvislosti mezi elektrickým nábojem a existencí 
částic s kladným a záporným nábojem ve stavbě atomů a s 
existencí volných částic s elektrickým nábojem ve stavbě látek 

• používá pojem elementární náboj, zná jednotku coulomb i převod 
mezi nimi 

• na základě pokusu popíše elektrostatickou indukci i polarizaci 
nevodiče 

- stavba atomů 
- částice v atomech 
- elektrický náboj 
- elektrostatická indukce 
- polarizace izolantu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. elektrický proud - úvod 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• nakreslí schématické značky jednotlivých součástek el. obvodu, 
nakreslí schéma jednoduchého el. obvodu, ví jak ho sestavit 

• používá pojmy el. proud, el. napětí, rozděluje látky na vodiče a 
nevodiče el. proudu 

• vysvětlí, proč některé látky vedou a jiné nevedou el. proud 

• vyjmenuje jednotky a značky el. napětí a proudu 

- části elektrického obvodu 
- elektrický obvod 
- elektrický proud 
- elektrické napětí 
- vodiče a nevodiče elektrického proudu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

  

 

9. elektrický proud 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• definuje elektrický proud jako usměrněný pohyb volných částic a to 
jak v kovech, tak v kapalinách 

• popíše zdroje stejnosměrného napětí - el. články 

• zná znení Ohmova zákona a umí jej aplikovat při výpočtu napětí, 
proudu a odporu 

• orientuje se v grafickém znázornění el. proudu na el. napětí a 
dovede jednoduchý graf sestavit sám 

• sestaví el. obvod a pomocí měřících přístrojů změří napětí i proud 
v jednotlivých částech obvodu 

• používá zákonitostí při zapojení rezistorů za sebou i vedle sebe k 
výpočtům el. proudu, odporu i napětí v el. obvodech 

• dokáže určit, jak lze zapojit el odpor jako dělič el. proudu i el. 
napětí 

• popíše reostat 

• vypočítá podle vzorce el. práci a výkon 

• řídí se základními bezpečnostními pravidly pro práci s elektrickým 
proudem 

- elektrický proud - jev, fyzikální veličina 
- zdroje napětí 
- Ohmův zákon 
- elektrický obvod 
- ampérmetr 
- voltmetr 
- zapojení rezistorů 
- elektrický odpor 
- reostat, rezistor 
- elektrická práce 
- elektrický výkon 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 
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8. ročník 

 

10. magnetické pole elektrického proudu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• na jednoduchých pokusech vysvětlí pojem magnetické pole v okolí 
vodiče s el. proudem a příčinné souvislosti mezi el. proudem a 
magnetickým polem 

• určí magnetické póly cívky s pomocí magnetky 

• vyjmenuje rozdíly mezi magnetickým polem vytvořeným tyčovým 
magnetem a cívky s proudem 

- magnetické pole vodičů 
- magnetické pole a elektrický proud 
- cívka v elektrickém poli 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9. ročník 

 
9. ročník 
2 týdně,  

 

 
1. úvod 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce při provádění 
fyzikálních pozorování a jednoduchých experimentů 

- řád učebny 
- bezpečnost práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. elektromagnetické jevy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe souvislost mezi magnetickým polem s usměrněným 
pohybem částic s el. nábojem v elektrickém poli 

• vysloví Ampérovo pravidlo pravé ruky a dokáže ho použít na 
příkladech 

• pokusem demonstruje pohybové a otáčivé účinky magnetického 
pole na vodič, kterým prochází el. proud 

• umí popsat elektromotor, pomocí pokusu popíše 
elektromagnetickou indukci 

- magnetické elektrické pole 
- Ampérovo pravidlo pravé ruky 
- účinky magnetického pole na vodič s elektrickým proudem 
- elektromotor 
- elektromagnetická indukce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 Vztah člověka k prostředí VÝCHOVA K 
MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH  
Objevujeme Evropu a svět  
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
Základní podmínky života 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky, -
>Soli, - >Makromolekulární chemie, ->Redoxní 
reakce, 
M ->Zlomky, ->druhá mocnina a odmocnina 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky, 
->Soli, - >Makromolekulární chemie, ->Redoxní 
reakce, 
M ->výrazy, ->funkce 

 

3. střídavý proud 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• stručně popíše základní principy vzniku střídavého proudu 

• orientuje se v časovém grafickém znázornění - sinusoidě 

• prokáže znalost pojmu perioda a kmitočet 

• dokáže použít vzorec pro výpočet kmitočtu a periody, orientuje se 
v rozdílu mezi alternátorem a dynamem 

• popíše transformátor, používá transformační poměr, vysvětlí 
rozvodnou síť 

- vznik střídavého proudu 
- grafické znázornění a popis střídavého proudu 
- alternátor, dynamo 
- transformátor 
- rozvodná elektrická síť 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. výroba el. energie a její přenos 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zhodnotí výhody a nevýhody využití různých energetických zdrojů 
z hlediska vlivu na životní prostředí 

- druhy výroby elektrické energie 
- energie a životní prostředí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 
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9. ročník 

 

5. vedení el. proudu v kapalinách a plynech 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• na základě pokusu vysvětlí elektrolýzu, prokáže znalost pojmu 
elektroda, elektrolyt, popíše pokovování 

• popíše princip jisktrového elektrického výboje, elektrického 
oblouku a výboje ve zředěných plynech 

• popíše princip blesku a nebezpečí z toho plynoucí 

- elektrolýza 
- druhy elektrických výbojů 
- blesk, hromosvod 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. vedení el. proudu v polovodičích 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše vznik polovodiče typu P i polovodič typu N 

• popíše princip polovodičové diody i způsob jejího zapojení v 
propustném i závěrném směru 

• dokáže popsat užití diody jako jednoduchého usměrňovače a 
vznik tepavého proudu 

- polovodič typu P,N 
- polovodičová dioda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. jaderná energie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže popsat stavbu atomu, používá pojmy nukleony, 
nekleonová čísla, vysvětlí pojem nuklidy 

• zná záření alfa, beta i gama, jejich nebezpečnost i způsob ochrany 
před nimi 

• popíše proces přeměny i užití radioaktivity v různých oborech 
činnosti 

• popíše řetězovou reakci i uvolňování jaderné energie 

• zná možná nebezpečí jaderných reakcí i způsob ochrany 

- stavba atomu 
- druhy záření 
- využití radioaktivity 
- řetězové reakce 
- ochrana před jaderným zářením 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

Ch ->Chemie a společnost, 
Z ->Globální problémy světa, 

D ->2. světová válka, 
Ch ->Chemie a společnost, 

 

9. zvukové děje 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše zdroje a druhy zvuku, prostředí, kterým se zvuk šíří 

• prokáže znalost přibližné velikosti rychlosti zvuku ve vzduchu, ve 
vodě i v oceli 

• definuje kmitočet 

• podle obrázku popíše stavbu ucha i důležité části pro přijímání 
zvuků 

• určí hranice slyšitelnosti podle kmitočtu, používá pojmy ultrazvuk a 
infrazvuk a dokáže je určit podle kmitočtu 

• popíše nucené chvění a rezonanci, pozná tóny harmonické 

• dokáže vysvětlit vznik ozvěny, vysvětlí pojem dozvuk 

• je seznámen s přibližnými hladinami zvuku v dB, určí práh 
slyšitelnosti i práh bolesti 

• popíše proč je nebezpečné pobývat dlouho a často ve velkém 
hluku 

- zvuk 
- rychlost zvuku 

- vnímání zvuku 
- ozvěna, dozvuk 
- hluk 
- ochrana před hlukem 
- hluk a zdraví 
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9.ročník 

 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Hv ->Poslechové činnosti, Hv ->Poslechové činnosti, 

 

10. vesmír - sluneční soustava 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní pohyb planet kolem slunce a pohyb měsíců kolem planet 

- planety, Slunce, Měsíc 
- sluneční soustava 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Ns ->Rozmanitost přírody, 
Z ->Sluneční soustava, ->Tvar a pohyby Země, 

Z ->Tvar a pohyby Země, ->Sluneční soustava, 
Vv ->Výtvarné akce, land art, ->Prostorové 
práce, ->Prostorové vytváření, ->Výtvarné práce 
v materiálu, ->Dekorativní práce, 

 

11. vesmír - hvězdy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• odliš hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

- hvězdy 
- vesmírná tělesa 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5.6.2 Chemie 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 

 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

  
2 2 

 
 

 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Chemie je realizován v rámci výuky samostatného vyučovacího předmětu 

Chemie. Vyučuje se v 8. a 9.ročníku 2 hodiny týdně v každém z uvedených ročníků. 

Zdůrazněno je při výuce tohoto předmětu chápání důležitost udržování přírodní rovnováhy, poznávání 

přírody jako systému, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 

životě, rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, ověřovat hypotézy a 

vyvozovat z nich závěry.  

Vzdělávání v předmětu chemie: 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a 

jejich reakcí při využívání jednoduchých chemických pokusů 

- učí řešit problémy a správně jednat v jednoduchých praktických situacích včetně zdůvodnění svého 

jednání 

- učí získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 

- učí získávat a aplikovat dovednost pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti 

poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

 

Předmět Chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis - 

životní prostředí, zdraví, fyzika - vlastnosti látek, zeměpis - surovinové zdroje chemického průmyslu) a 

částečně s předmětem matematika (chemické výpočty). 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními 

- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 

- práce ve skupinách 

- demonstrační pokusy 

 

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je 

kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. Řád učebny 

chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny, dodržování uvedených pravidel je pro 

každého žáka i vyučujícího závazné. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, 

jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi 

jevy a jejich vysvětlení 

- dáváme žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

 

Kompetence k řešení problémů 

- předkládáme problémové situace související s učivem chemie 

- dáváme žákům možnost volit různé způsoby řešení 



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

163  

- dáváme možnost obhajovat svá rozhodnutí 

 

 

 

- vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

- vedeme žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 

podstaty 

- klademe důraz na aplikaci poznatků v praxi 
 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek 

- podněcujeme žáky k argumentaci 
 

Kompetence sociální a personální 

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vytváříme situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

 

Kompetence občanské 

- respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- předkládáme situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a enviromentální 

problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

- vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálu, nástrojů a vybavení 

- zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 

 
 

Předmětem se prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví 

(Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana) a spoluzodpovědnost za stav životního 

prostředí (Environmentální výchova, Myšlení v evropských a v globálních souvislostech). 
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8. ročník 

 

8. ročník 
2 týdně, P 

 

 
2. úvod do chemie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie 

• rozliší fyzikální tělesa a látky 

• rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám látek 

• uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí význam 
i případná rizika pro společnost a obyvytele 

- vymezení chemie 
- látky a tělesa 
- chemické děje 
- chemická výroba 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

F- látka a těleso  

 

3. vlastnosti látek 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek 

• rozliší známé látky podle jejich různých vlastností 

• navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a zaznamená 
jejich výsledek 

• popíše společné a rozdílné oblasti vybraných látek, rozpozná 
skupenství látek a jejich změny 

• vyhledá v tabulkách u vybraných látek hodnoty hustoty, teploty 
tání, teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách 

- vlastnosti látek - barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, 
tepelná a elektrická vodivost, hustota 
- změny skupenství - tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, 
sublimace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

F ->Látky a tělesa, ->Přeměny skupenství, 
Vkz ->Mimořádné situace 

 

 

4. bezpečnost při experimentální činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně, poskytne a 
přivolá pomoc při úrazu 

• uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady 
bezpečné práce s nimi 

• vysvětlí význam R-vět a S-vět a uvede příklady u výrobků, které 
se běžně prodávají 

- zásady bezpečné práce v odborné pracovně pro chemii 
- první pomoc při úrazu v odborné pracovně (poleptání, popálení, 
pořezání) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Př – první pomoc Př – první pomoc 

 

5. směsi 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší různorodé a stejnorodé směsi, suspenzi, emulzi, pěnu, 
dým, mlhu a uvede příklady z běžného života 

• uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi 

• použije správně (v souvislostech) pojmy: slžka roztoku, 
rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, 
zředěnější, nasycený, nenasycený roztok 

• aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a plošného obsahu 
povrchu rozpuštěné látky na rychlost jejího rozpouštění 

• vypočítá složení roztoku a připraví roztok o požadovaném složení 

- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) 
- složky směsi 
- složení roztoků 
- hmotnostní zlomek 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 M ->Zlomky, ->Procenta, 
F ->Látky a tělesa 

F ->Látky a tělesa, 
M ->Procenta, ->Zlomky, 

 

¨ 
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8.ročník 

6. oddělování složek a směsí 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci 

• popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí princip 
destilace 

• navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě 

• vysvětlí princip usazování a krystalizace 

• uvede příklad chemické výroby založené na oddělování složek 

- usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

7. voda a vzduch 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozezná a uvede názvy vody v plynném, kapalném a pevném 
skupenství 

• uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi, zhodnotí 
význam vody pro život na Zemi 

• rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou a odpadní, uvede 
příklady výskytu a použití 

• uvede princip výroby pitné vody ve vodárnách 

• vysvětlí oběh vody v přírodě a zhodnotí jeho význam 

• charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku pro hoření, vysvětlí 
princip hašení, uvede telefonní číslo hasičů 

• popíše teplotní inverzi, smog a uvede příklady zdrojů informací o 
čistotě ovzduší 

• zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i 
domácnosti a navrhne, jak lze znečišťování omezovat 

- voda - destilovaná, pitná, odpadní 
- výroba pitné vody 
- čistota vodyvzduch - složení, vlastnosti 
- čistota ovzduší 
- ozonová vrstva 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

Z ->Krajinná sféra, ->Přírodní podmínky, -
>Globální problémy světa, 

Z ->Globální problémy světa, ->Přírodní 
podmínky, 

 

8. částicové složení látek 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede praktické příklady dokazující, že látky se skládají z 
pohybujících se částic 

• používá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech, 
popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu 

- molekuly, atomy 
- atomové jádro, protony, neutrony 
- elektrony, elektronový obal atomu, valenční elektrony, ionty 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 F ->Vlastnosti látek, ->Vodiče a nevodiče 
el.proudu, ->Polovodiče, 
Př ->Geologie, 
Vkz ->Pohybové aktivity a zdraví, 
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8.ročník 

 

9. chemické prvky a chemické sloučeniny 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• používá značky a názvy chemických prvků: Ag,Al,Au,Br,... 

• vysvětlí, co udává protonové číslo a vyhledá v tbulkách názvy 
prvků k daným protonovým číslům 

• používá pojmy chemická látka, prvek, sloučenina a chemická 
vazba ve správných souvislostech 

• rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny a z 
něj odvodí složení chemické látky 

- chemické prvky 
- vybrané názvy a značky chemických prvků 
- protonové číslo 

8.ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

F- látka a těleso  

 

8. chemické prvky a periodická soustava chemických prvků 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší kovy a nekovy a uvede příklady vlastností a využití 
vybraných kovů, slitin a nekovů 

• zhodnotí vliv činnosti člověkana změny obsahu kyslíku a ozonu v 
plynném obalu Země 

• rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických prvků 
a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi 

- kovy - Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au 
- slitiny - mosaz, bronz, dural 
- nekovy - H, O, N, Cl, S, C 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Př- Ochrana ži prostředívotního  

 

9. chemické reakce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je správně 
v konrétních příkladech 

• provede jednoduché chemické reakce ve školní pracovně 

- výchozí látky a produkty 
- chemický děj 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

10. chemické rovnice 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce a využije 
ho při řešení úloh 

• zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané reakce a 
přečte zápis chemické rovnice 

- zákon o zachování hmotnosti 
- látkové množství 
- molární hmotnost 
- jednoduché chemické rovnice 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 M – zlomky, lineární rovnice, výrazy  

 

11. oxidy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech 

• zapíše z názvů vzorce oxidů a naopak 

• popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů, posoudí vliv na životní 
prostředí 

- oxid siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, dusnatý, dusičitý, 
křemičitý, 
- názvosloví oxidů, oxidační číslo 
- skleníkový efekt 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Př ->Obecná biologie, ->Geologie, 
Z ->Regiony ČR, 

Př ->Obecná biologie, 
Z ->Globální problémy světa, ->Regiony ČR, 
Př ->Geologie, 

 
8.ročník 

 

12. halogenidy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určí oxidační číslo a tomů prvků v halogenidech 

• zapíše z názvů vzorce halogenidů a naopak 

• popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného 

- fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy 
- ionty 
- názvosloví halogenidů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Př - Geologie  

 

13. kyseliny, pH 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, bezpečné ředění 
koncentrovaných roztoků a první pomoc při zasažení 

• zapíše z názvů kyselin vzorce a naopak 

• pomocí indikátorů pH rozliší kyselé a zásadité roztoky a změří pH 
roztoků indikátorovým papírkem 

• vysvětlí vznik kyselých dešťů a jejich vliv na životní prostředí i to, 
jak jim lze předcházet 

• posoudí vliv vybraných kyselin na životní prostředí 

- kyseliny - chlorovodíková, sírová, dusičná 
- názvosloví kyselin 
- pH, indikátory pH 
- kyselé deště 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

Př – Ochrana životního prostředí, první pomoc  

 

14. hydroxidy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, jejich bezpečné 
rozpouštění a první pomoc při zasažení 

• zapíše z názvů hydroxidů vzorce a naopak 

- hydroxidy - sodný, draselný, vápenatý 
- názvosloví hydroxidů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

15. neutralizace, soli 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• provede neutralizaci velmi zředěných roztoků známých kyselin a 
hydroxidů, uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů, 
zapíše chemickými rovnicemi 

• rozliší, které látky patří mezi soili a připraví jednoduchým 
postupen sůl 

• zapíše z názvů vybraných solí vzorce a naopak 

• uvede příklady uplatnění solí v praxi, vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a 
měkkou vodou 

- podstata neutralizace 
- vznik solí 
názvy a vzorce síranů, dusičnanů, uhličitanů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 F ->Vodiče a nevodiče el.proudu, 
Př ->Geologie, 

F ->Vodiče a nevodiče el.proudu, 
Př >Geologie, 
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8.ročník 

 

16. hospodářsky významné látky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní 
prostředí 

• popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších stavebních 
pojiv 

- průmyslová hnojiva (N, P, K, stopové prvky) 
- vápenná malta, sádra,beton 
- keramika 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
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9. ročník 

 
8. ročník 

2 týdně 

 
2. redoxní reakce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vysvětlí pojmy oxidacea redukce 

• určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce 

• popíše principy výroby železa a oceli a zhodnotí jejich význam pro 
národní hospodářství 

• vysvětlí pojem koroze, uvede příklady činitelů ovlivňujících její 
rychlost, uvede způsoby ochrany před korozí 

• předpoví a ověří vliv různých činitelů na průběh koroze 
jednoduchým pokusem 

• rozliší podstatu galvanických článků a elektrolýzy a uvede 
příklady praktického využití 

- oxidace a redukce 
- výroba železa a oceli 
- galvanický článek 
- elektrolýza 
- koroze 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

F- Energie, Elektřina  

 

3. energie a chemická reakce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší, které ze známých reakcí jsou exotermické a které 
endotermické 

• uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše 
jejich vlastnosti a využívání 

• posoudí vliv spalování různých paliv na životní prostředí 

• rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

• používá bezpečně plynové kahany při školních experimentech 

• rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady bezpečné 
manipulace s těmito látkami 

• uvede, jak postupovat při vzniku požáru, umí přivolat hasiče a 
poskytnout první pomoc při popálení 

- exotermické a endotermické reakce 
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
- fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) 
- průmyslově vyráběná paliva 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

F- energie 

Pč – první pomoc 

Vkz – Mimořádné situace 

 

 

4. uhlovodíky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší anorganické a organické sloučeniny 

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti a 
použití 

• vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými 
produkty a zemním plynem 

- alkany, alkeny, alkiny, areny (methan, ethan, propan, 
butan,ethylen, benzen, naftalen) 
- průmyslové zpracování ropy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Př ->Biologie rostlin a hub, Př ->Biologie rostlin a hub, 
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9. ročník 

 

5. deriváty uhlovodíků 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků 

• rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční (charakteristickou) skupinu 
na příkladech vzorců známých derivátů 

• rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, fenolu, kysliny 
mravenčí, octové, ethylesteru kyseliny octové, formaldehydu a 
acetonu 

• uvede výchozí látky a produkty esterifikace a rozliší esterifikaci 
mezi ostatními typy chemických reakcí 

- halogenové deriváty 
- alkoholy 
- fenoly 
- aldehydy 
- ketony 
- karboxylové kysliny 
- estery, esterifikace, ethylester kyseliny octové 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

6. přírodní látky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a 
fotosyntézy 

• uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život 
na Zemi 

• rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitamíny, uvede příklady zdrojů 
těchto látek pro člověka 

• posoudí různé potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad 
zdravé výživy 

- sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny 
- fotosyntéza 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Př ->Obecná biologie, ->Biologie rostlin, -
>Genetika, ->Biologie člověka, 
Vkz ->Péče o zdraví, ->Pohybové aktivity a 
zdraví, 

Př ->Obecná biologie, ->Biologie rostlin, 
Vkz ->Pohybové aktivity a zdraví, ->Péče o 
zdraví, 
Př ->Genetika, ->Biologie člověka, 

 

7. plasty a syntetická vlákna 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší plasty od dalších látek, uvede příklady jejich názvů, 
vlastností a použití 

• posoudí vliv používání plastů na životní prostředí 

• rozliší přírodní a syntatická vlákna a uvede výhody a nevýhody 
jejich používání 

- polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid 
- polyamidová a polyesterová vlákna 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vkz -péče o zdraví 
Př – Ochrnna životního prostředí 
VV- protorové práce, výtvarné race s materiály 

 

 

8. chemie a společnost 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

• doloží na příkladech význam chemických výrob pro národní 
hospodářství a pro člověka 

• uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro chemické 
výroby a zhodnotí je z hlediska udržitelného rozvoje 

• zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů 

• vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady 

• zjistí, kde a jak v okolí dochází ke znečišťování životního 
prostředí, a uvede, jak tomu předcházet 

• uvede příklady chování v nadměrně znečišťeném ovzduší 

• zachází bezpečně s běžnými mycími a čisticími prostředky 
používanými v domácnosti 

• rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných látek, uvede 
zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami a 
výbušninami 

• uvede příklady otravných látek a způsoby boje proti nim 

• uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše 
příklady následků používání 

- chemické výroby 
- otravné látky 
- pesticidy 
- biotechnologie, enzymy 
- léčiva 
- drogy 
- detergenty 
- potraviny 
- chemie a životní prostředí 

 

 

 

9. ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

F ->Jaderná energie, ->Teplo a vnitřní energie, 
Př ->Biologie živočichů, ->Ochrana životního 
prostředí 

Př ->Biologie živočichů, ->Ochrana životního 
prostředí, 
Pč ->plasty, ->Kovy,  
F ->Teplo a vnitřní energie, ->Jaderná energie, 
Vv ->Výtvarné práce v materiálu, ->Dekorativní 
práce,  ->Zobrazování přírodních a umělých 
forem 

 

9. havárie s únikem nebezpečných látek 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých a 
toxických látek a způsob jejich označování 

• uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem 
nebezpečných látek 

• zjistí výrobní podniky v regionu, uvede, co vyrábějí a posoudí s 
nimi související nebezpečí 

- látky výbušné, hořlavé, toxické 
- zásady chování při úniku nebezpečných látek 
- improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

Vkz – Mimořádné situace 
Z- Místní region 
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5.6.3 Přírodopis 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

2 2 1+1 1+1 

 
 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Přírodopis je realizován v rámci vyučovacího předmětu se shodným názvem. 

Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny 

týdně. 

Vzdělávání v předmětu přírodopis: 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 

- podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na 

přírodních zdrojích 

- seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce ( s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury ) 

- přírodovědné vycházky s pozorováním 

- krátkodobé projekty 

 

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty  

-  chemie (ochrana životního prostředí- chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, 

herbicidy, pesticidy, insekticidy),  

- fyzika (fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak),  

- zeměpis (rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotypy, CHKO, Národní parky). 

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

 − aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostředí, 

evoluce lidského chování (OSV) 

 − porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností 

na prostředí, zachování biologické rovnováhy (EV) 

 − komunikace a kooperace, kritické myšlení (MDV)  

 − evropská a globální dimenze v základech ekologie (EGS) 

 − vzájemné respektování (MKV) 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a propojování informací 

- ke správnému používání odborné terminologie 

- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 

- k nalézání souvislostí 
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Kompetence k řešení problémů 

- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

- zařazujeme metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná 

fakta 

 

Kompetence komunikativní 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi 

- vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

- umožňujeme prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 

hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 

Kompetence občanské 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou 

vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými 

preparáty a s živými přírodninami 

- zadáváme úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh 
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6. ročník 

 
6. ročník 
2 týdně,  

 
2. planeta Země 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše vznik sluneční soustavy 

• rozliší pojmy hvězda, planeta, měsíc, meteorický oblak 

• vysvětlí pojmy atmosféra, hydrosféra, litosféra, biosféra a 
pedosféra 

• rozliší chemický vývoj a biologický vývoj na Zemi 

• uvede první živé organismy na Zemi 

• vysvětlí význam sinic a řas pro vytváření kyslíku v atmosféře 

• uvede význam spolupráce živých organismů pro přežití a další 
rozvoj života 

- vznik Země 
- vývoj Země 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

3. organické a anorganické látky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší látky organické a anorganické ( uvede příklady a význam 
látek ) 

• provede důkazy škrobu, bílkovin a tuků v potravinách 

• dokáže přítomnost kyslíku ve vzduchu 

• popíše průběh fotosyntézy v rostlinách 

• vysvětlí význam chlorofylu 

• uvede význam fotosyntézy pro hromadění kyslíku v atmosféře a 
pro výživu organismů 

- organické a anorganické látky 
- vznik a vývoj atmosféry 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

 

4. základy ekologie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede příčiny a důsledky zeslabení ozónové vrstvy v atmosféře 

• uvede opatření pro zastavení rozšiřování ozónových děr 

• popíše důsledky působení UV záření na zdraví lidí a zvířat 

• uvede příklady zdrojů hromadění oxidu uhličitého v atmosféře 

• vysvětlí podstatu skleníkového efektu a jeho důsledky - globální 
oteplování 

• objasní vliv počtu lidí na množství oxidu uhličitého v atmosféře 

• objasní pojem ekosystém, uvede příklady ekosystémů 

• objasní pojmy producenti, konzumenti, cizopasníci, symbióza, 
destruenti 

• uvede příklady potravních řetězců 

• uvede význam rozkladných řetězců pro vznik humusu a oběh látek 
v přírodě 

• porovná zastoupení producentů a konzumentů v potravní 
pyramidě 

- člověk mění složení atmosféry 
- člověk mění podnebí planety 
- vzájemné vztahy organismů v přírodě 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 
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6. ročník 

 

5. třídění organismů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• roztřídí organismy na bakterie, houby, rostliny, živočichy a člověka 

• uvede biologické vědy, které se jimi zabývají 

- uspořádání živého světa 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Ch ->Jednoduché anorganické sloučeniny, -
>Přírodní sloučeniny, - >Deriváty uhlovodíku, -
>Chemie a společnost 
D ->Starověká Indie a Čína,  
Z - >Krajinná sféra, ->Evropa-přírodní podmínky 

Pč ->základní podmínky pro pěstování, ->dřevo 
Vv - >Zobrazování přírodních a umělých forem, 
Ch ->Jednoduché anorganické sloučeniny, -
>Přírodní sloučeniny, - >Deriváty uhlovodíku, -
>Chemie a společnost 
D ->Starověká Indie a Čína,  
Z - >Krajinná sféra, ->Evropa-přírodní podmínky 

 

6. buněčná stavba organismu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní význam buňky jako základní stavební jednotky těchto 
organismů 

• jako nebuněčné organismy uvede viry 

• popíše základní životní projevy 

• roztřídí organismy na jednobuněčné a mnohobuněčné 

• objasní kolonii jako přechodnou formu od jednobuněčného k 
mnohobuněčnému 

• uvede diferenciaci buněk u mnohobuněčných 

• popíše buňku rostlinnou, živočišnou a bakteriální 

• vysvětlí funkci organel 

• zhotoví jednoduchý preparát rostlinných buněk a pozoruje jej pod 
mikroskopem, pozorování zakreslí 

• objasní pravidla bezpečnosti práce při mikroskopování 

• vysvětlí příjem látek membránou, přenašeči a fagocytózou 

• objasní pojmy autotrofní a heterotrofní buňky 

- jednobuněčnost a mnohobuněčnost 
- uvnitř buňky 
- výživa buňky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

  

 

7. genetika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše rozmnožování nepohlavní - dělení 

• objasní pojmy chromozómy, buňka mateřská, buňky dceřiné 

• popíše pohlavní rozmnožování, kdy samčí a samičí buňka splývají 
v zygotu 

• srovná počet chromozomů v buňce pohlavní a tělní 

- rozmnožování 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. bakterie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše výskyt bakterií, jejich tvary, velikost 

• uvede příklady rozkladných bakterií, symbiotických, při výrobě 
jogurtů 

• uvede škodlivé vlivy bakterií na zdraví člověka 

• uvede bakteriální nemoci 

• objasní význam antibiotik a důslednost v jejich užívání 

• vysvětlí vliv sinic na kvalitu vod 

- bakterie 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 
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6. ročník 

9. bezobratlí živočichové 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše organely v těle prvoků ( trávení, vylučování, pohybu ) 

• objasní ochranu těla schránkou nebo cystou 

• třídí prvoky na bičíkovce, kořenonožce a nálevníky 

• uvede zástupce těchto skupin 

• uvede původce nemocí 

• připraví senný nálev a pozoruje trepky mikroskopem 

• charakterizuje žahavce na příkladu nezmara obecného 

• uvede význam žahavých buněk pro příjem potravy 

• objasní pojmy polyp, regenerace, rozptýlená nervová soustava, 
pučení, láčka 

• srovná znaky polypovců, medúzovců a korálnatců, uvede 
zástupce 

• objasní důležitost ochrany korálových útesů, atolů 

• uvede znaky charakterizující ploštěnce 

• popíše tělo ploštěnky mléčné, schopnost regenerace a její výskyt 

• popíše vývojový cyklus tasemnice 

• objasní pojmy uhrovité maso, boubel, mezihostitel, hostitel 

• uvede způsoby prevence před tasemnicí 

• uvede charakteristický tvar těla 

• rozliší cizopasníka vnějšího - háďátko a cizopasníka vnitřního 
- škrkavka a roup 

• uvede nebezpečí těchto parazitů pro člověka a způsoby prevence 

• vyvodí termín měkkýš 

• popíše vnější stavbu plže 

• objasní pojmy ulita, páření, obojetník 

• třídí plže na suchozemské, sladkovodní a mořské, uvede několik 
zástupců 

• pojmenuje schránku mlžů, uvede jejich způsob života, dýchání 

• uvede zástupce sladkovodního a mořských mlžů, jejich význam 
pro člověka 

• vyvodí absenci shránky u hlavonožců 

• uvede zástupce hlavonožců 

• odvodí název kroužkovci 

• uvede příklad mnohoštětinatce 

• popíše stavbu těla žížaly 

• uvede význam žížal v půdě 

• pozoruje žížalu při pohybu po mokrém a suchém podkladu, na 
světle a ve tmě 

• uvede význam nitěnky pro ryby 

• uvede příklad pijavice 

• objasní pojem klepítka 

• uvede znaky pavoukovců 

• srovná štíra, štírka, pavouka, sekáče a roztoče 

• popíše stavbu těla pavouka křížáka 

• uvede některé další zástupce pavouků 

• odvodí název sekáč 

• uvede nemoci přenášené klíštětem a možnosti prevence 

• objasní pojem krunýř 

• uvede žábronožku nebo listonoha jako ukazatele čistoty vod 

• uvede buchanku a perloočku jako nezbytnou součást planktonu 

• popíše části těla raka 

• popíše způsob života raka, citlivost na znečištění vod 

• uvede blešivce jako velmi citlivého živočicha na znečištění 

• uvede suchozemské korýše ( stínku a svinku ) 

• uvede způsoby dýchání vzdušnicovců 

• rozliší skupiny mnohonožky, stonožky, chvostokovci a hmyz 

• uvede znaky hmyzu na příkladu saranče 
• uvede typy tykadel, končetin a ústního ústrojí rozliší proměnu 

dokonalou a nedokonalou 

• uvede řády hmyzu s proměnou nedokonalou, zdůrazní poznávací 
znaky a uvede zástupce 

• objasní pojem mimikry 

- prvoci 
- žahavci 
- ploštěnci 
- hlísti 
- měkkýši 
- kroužkovci 
- členovci - klepítkatci 
- členovci - korýši 
- členovci - vzdušnicovci 
- ostnokožci 
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• uvede řády hmyzu s proměnou dokonalou, zdůrazní poznávací 
znaky a uvede zástupce 

 

 

 

 

 

• pozná některé druhy motýlů a brouků 

• objasní pojem sociální hmyz 

• uvede příklady škodlivého hmyzu a vhodné prevence 

• uvede příklady hmyzu poskytujícího přímý užitek, opylování, 
hubení škůdců, potravní řetězce 

• objasní ostnokožce, odvodí název ostnokožci 

• uvede zástupce 

• vysvětlí důležitost obuvi do vody při koupání v moři 

•  
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 
 

10. biologie rostlin 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• charakterizuje řasy jako nejprimitivnější rostliny 

• uvede jejich výskyt a význam pro jiné organismy 

• uvede stavbu těla - stélky 

• uvede příklady jednobuněčných řas 

• uvede příklady mořských řas a jejich možné využití 

• pozoruje řasu šroubatku nebo žabí vlas mikroskopem 

- jednobuněčné řasy 
- řasy mnohobuněčné 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

11. houby 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše rozmnožování kvasinek pučením 

• pozoruje průběh kvašení ( pivovarských kvasnic, droždí ) 

• vysvětlí uplatnění kvašení při výrobě alkoholických nápojů a při 
kynutí těsta 

• objasní pojem biotechnologie 

• charakterizuje houby jako heterotrofní organismy 

• třídí je na rozkladné a cizopasné 

• uvede příklady hub bez plodnic a jejich význam pro výrobu léků 

• objasní nebezpečí plísní na potravinách a v domácnosti 

• rozliší části těla hub s plodnicemi 

• rozpozná několik našich nejznámějších hub jedlých 

• vyjádří poznávací znaky muchomůrky zelené a uvede další příklad 
jedovaté houby 

• rozliší houby lupenaté a rourkaté 

• uvede opatření při otravě houbami 

• objasní funkci dvou organismů v lišejníku 

• vysvětlí význam lišejníků jako bioindikátorů čistoty ovzduší 

• uvede některé druhy lišejníků a jejich výskyt 

- kvasinky - houby jednobuněčné 
- houby mnohobuněčné 
- lišejníky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 
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7.ročník 
 

7. ročník 
2 týdně 

 

1. strunatci 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede znaky strunatců 

• třídí strunatce na pláštěnce, bezlebečné a obratlovce 

• porovná výskyt struny hřbetní sumky, salpy a kopínatce 

• uvede stručnou charakteristiku těchto zástupců 

• vyvodí příbuzné znaky koster zástupců tříd obratlovců 

• objasní pojmy teplokrevní a studenokrevní živočichové 

• znaky kruhoústých uvede na příkladu mihule potoční 

• objasní ohrožení mihule zásahy člověka ( do dna vodních toků a 
lovem ) 

• uvede znaky paryb, jejich třídění na žraloky a rejnoky 

• porovná způsob života zástupců žraloků a rejnoků 

• popíše stavbu těla kapra 

• uvede přizpůsobení ryb životu ve vodě ( tvar těla, pokryv, způsob 
pohybu, postranní čára, popíše způsob rozmnožování ryb ) 

• vypráví o chovu ryb, rybnikářských oblastech v ČR 

• vyvodí rozdíly mezi rybami kaprovitými, lososovitými, okounovitými 

• pozná štiku, sumce, úhoře 

• objasní pojem tažná ryba 

• uvede některé hospodářsky významné mořské ryby 

• vysvětlí ohrožení existence druhů ryb nadměrným lovem a 
nevhodným způsobem lovu - ničení biotopů 

• uvede latimérii podivnou jako článek vývoje od ryb k 
obojživelníkům 

• uvede charakteristické znaky obojživelníků 

• srovná způsob života pulce a dospělce 

• objasní pojem kloaka, ozvučné bubínky, zbarvení ochranné a 
výstražné 

• uvede zástupce ocasatých obojživelníků 

• podle určovacích znaků rozliší ropuchu, kuňku, skokana, rosničku 
a blatnici 

• uvede způsoby ochrany obojživelníků, jejich biotopů 

• uvede charakteristické znaky plazů, jejich přizpůsobení 
suchozemskému způsobu života 

• vypráví o vyhynulých dinosaurech 

• třídí plazy na želvy, krokodýly a šupinaté 

• uvede znaky želv, rozliší je na suchozemské a vodní 

• uvede želvu bahenní jako jedinou žijící v ČR 

• charakterizuje biotopy krokodýlů, uvede jejich znaky 

• rozlišuje krokodýly, aligátory, kajmany a gaviály 

• uvede poznávací znaky ještěrů 

• uvede příklady našich a cizokrajných ještěrů 

• vysvětlí znaky řadící slepýše mezi ještěry 

• uvede poznávací znaky hadů, jejich vnímání okolí - Jacobsonův 
orgán, chvění, změny teploty 

• třídí hady na jedovaté, nejedovaté a škrtiče, uvede zástupce 

• odliší užovku a zmiji 

• objasní prevenci proti hadímu uštknutí a první pomoc 

• uvede znaky ptáků, jejich přizpůsobení letu - křídla, kostra, plíce 
se vzdušnými vaky 

• popíše stavbu vejce, líhnutí mláďat, krmiví a nekrmiví 

• porovná přizpůsobení běháků k různému pohybu 

• rozliší přizpůsobení křídel různému druhu pohybu 

• uvede přizpůsobení zobáku k různému získávání potravy 

• zhodnotí smysly ptáků 

• objasní pojmy tok, hnízdění, ptáci stálí, přelétaví a tažní 

• uvede příklady potravy ptáků, býložraví, masožraví - rybožraví a 
hmyzožraví, všežraví 

• vypráví o běžcích, uvede několik zástupců 

• uvede odlišnosti tučňáků 

- strunatci 
- obratlovci 
- ryby 
- obojživelníci 
- plazi 
- želvy 
- krokodýli 
- šupinaté - ještěři a hadi 
- ptáci 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
Ekosystémy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
Vztah člověka k prostředí 

Ch ->Přírodní sloučeniny,  
Z ->Přírodní podmínky, ->Afrika, -
>Amerikapřírodní poměry, ->Asie-přírodní 
podmínky, ->Evropa-přírodní podmínky 

Pč ->léčivé rostlliny, koření, ->ovocné rostliny, -
>okrasné rostliny, Pč - >zelenina,  ->dřevo, 
Vv ->Malba, ->Textilní techniky, - >Zobrazování 
přírodních a umělých forem, ->Výtvarné akce, 
land art, ->Prostorové vytváření 
Ch- >Přírodní sloučeniny, 
Z ->Afrika, ->Krajinná sféra, Asie-přírodní 
podmínky, ->Amerika-přírodní poměry, Evropa-
přírodní podmínky 
F ->O kapalinách a plynech, 
M ->Procenta, 

 
  

• rozliší některé řády ptáků podle charakteristických znaků, uvede 
zástupce 

• pozná některé ptáky podle obrázků nebo vycpanin 

• objasní nezbytnost ochrany ptáků, jejich hnízdišť, mláďat 

• objasní pojmy mazové žlázy, pohlavní dvojtvárnost, hnízdní 
parazitismus, vratiprst 

• zhodnotí význam ptáků v přírodě - přírodní rovnováha, opylovači, 
likvidace škůdců, rozšiřování semen a plodů 

• provede rozbor slepičího vejce a uplatní některé metody 
hodnocení kvality vajec 
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1. biologie rostlin 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• popíše proces fotosyntézy a dýchání 

• uvede nejstarší rostliny - řasy 

• objasní pojem pletivo a uvede příklady pletiv 

• třídí mechorosty na mechy a játrovky 

• popíše mechovou rostlinku 

• uvede význam mechů a některé zástupce 

• popíše, jak vzniká rašelina 

• řadí plavuně a přesličky mezi cévnaté rostliny, mezi výtrusné 
rostliny 

• uvede plavuň vidlačku, vrance a vranečky jako zástupce plavuní 

• zdůvodní výskyt lodyhy jarní a lodyhy letní u přesličky rolní 

• objasní význam plavuní a přesliček v minulosti pro vznik černého 
uhlí 

• popíše tělo kapradiny a způsob rozmnožování 

• u cévních svazků rozliší část lýkovou a dřevní 

• uvede nejběžnější druhy kapradin 

• uvede funkce kořene, typy kořenových soustav 

• objasní příjem roztoků látek z půdy, význam vrcholové části 
kořene 

• uvede funkce stonku 

• popíše stavbu a typy stonku bylin 

• popíše stavbu stonku dřevin 

• uvede příklady přeměn stonku - úponky, šlahouny, hlízy 

• rozliší list řapíkatý, přisedlý, jednoduchý, složený 

• zakreslí typy postavení listů na stonku 

• vysvětlí význam průduchů ve spodní pokožce listů 

• uvede možné přeměny listů - listen, palist, trny, děložní listy 

• popíše stavbu květu 

• rozliší samčí a samičí část květu 

• rozliší okvětí, kalich a korunu, květ pravidelný, souměrný 

• třídí květy na trojčetné, čtyřčetné a pětičetné 

• objasní pojem rostlina jednodomá, dvoudomá, květ jednopohlavný 
a oboupohlavný 

• rozlišuje některé druhy květenství 

• popíše opylení a oplození, vznik semene a plodu 

• třídí plody na suché a dužnaté, uvede typy suchých plodů a plodů 
dužnatých 

• popíše, jakými způsoby se plody a semena rozšiřují 

• uvede příklady pohlavního a nepohlavního rozmnožování rostlin 

• popíše rozmnožování nahosemenných rostlin 

• vysvětlí název nahosemenné rostliny 

• uvede příklady nahosemenných - cykasy, jinany a jehličnany 

• pozná a popíše naše jehličnany - smrk, jedle, borovice, modřín, 
jalovec a tis 

• popíše lesní patra 

• vysvětlí pojem mykorrhiza 

• uvede přehled typů lesů 

• objasní vliv smrkových monokultur na šíření kůrovce 

• zhodnotí význam lesů na hospodaření s vodou, proti erozi půdy, 
hospodářský a rekreační 

• objasní pojem krytosemenné 

• rozliší jednoděložné a dvouděložné rostliny 

• charakterizuje a pozná nejběžnější listnaté stromy a keře 

• podle charakteristických znaků třídí kvetoucí rostliny do čeledí 

• pozná nejběžnější druhy kvetoucích rostlin 

• uvede příklady pěstovaných rostlin, léčivek, ohrožených rostlin a 
jedovatých rostlin 

• uvede přehled obilnin, jejich využití 

• má přehled o exotickém ovoci a nejběžnějších druzích koření 

- přechod rostlin na souš 
- mechorosty 
- plavuně a přesličky 
- kapradiny 
- stavba rostlinného těla 
- rozmnožování rostlin 
- semenné rostliny - nahosemenné 
- les 
- krytosemenné rostliny 
- ochrana přírody 

 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

• chápe ochranu přírody jako povinnost každého jedince i celé 
společnosti 

• uvede naše národní parky 

• objasní zkratky CHKO, NPR, NPP, PR, PP,P stromy 

• vypráví, co je v takto vyznačeném území zakázáno 

• zhotoví herbářovou položku kvetoucí rostliny 
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8. ročník 
 

8. ročník 
1+1 týdně 

 

 
2. savci 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní původ savců 

• třídí savce na vejcorodé a živorodé 

• uvede charakteristické znaky savců 

• charakterizuje vejcorodé a vačnatce, uvede zástupce, výskyt a 
způsob života 

• objasní termín placentální savci 

• charakterizuje řády savců, uvede zástupce a pozná je v přírodě 
nebo podle obrázků 

• objasní význam hmyzožravců v přírodě 

• vysvětlí pojem echolokace u letounů 

• porovná poloopice, opice a lidoopy z hlediska evoluce 

• chápe hlodavce jako škůdce polí, přenašeče nemocí, kožešinovou 
zvěř, mazlíčky, nezbytné pro potravní řetězce, pro rovnováhu v 
přírodě 

• odliší králíka a zajíce 

• třídí šelmy na kunovité, psovité, kočkovité a medvědovité 

• rozliší lachtana, tuleně a mrože 

• uvede rozdíly mezi slonem africkým a indickým 

• třídí lichokopytníky na koňovité, nosorožce a tapíry 

• odliší sudokopytníky, nepřežvýkavé od přežvýkavců 

• popíše složený žaludek 

• odliší rohy a parohy 

• třídí kytovce na kosticovce a ozubené 

• k zoogeografickým oblastem přiřadí charakteristické živočichy 

• objasní pojmy areál, migrační prostor, endemita, kosmopolita 

• objasní pojem domestikace 

• uvede příklady domestikovaných zvířat 

• objasní pojem etologie 

• provede pozorování chování živočichů 

- savci 
- rozšíření zvířat 
- domestikace 
- etologie 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Z – modelové region světa  

 

3. základy ekologie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede příklady ekosystémů v ČR a charakterizuje je 

• charakterizuje světové ekosystémy, biomy 

• uvede různé kategorie ochrany přírody v ČR 

• uvede příklady organizací zabývajícími se ochranou přírody 

- ekologie 
- ochrana přírody 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Z – Krajina, - životní prostředí  
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8. ročník 

 

4. biologie člověka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní pojmy buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus 

• charakterizuje tkáň krycí 

• uvede typy tkáně výstelkové 

• popíše rozdíly v činnosti různých typů tkáně svalové 

• popíše neuron, jeho význam 

• uvede tělní tekutiny 

• rozliší kosti podle tvaru 

• objasní průběh kostnatění 

• popíše stavbu kosti dlouhé 

• popíše typy spojení kostí 

• orientuje se na kostře 

• chápe význam správného držení těla pro vývoj páteře, význam 
vhodné obuvi pro vývin nožní klenby 

• popíše části kosterního svalu, připojení ke kostem, objasní pojem 
glykogen 

• označí na obraze nejdůležitější svaly hlavy, krku, trupu a končetin 

• chápe význam tělesného pohybu a cvičení pro rozvoj svalů 

• provede zjištění a srovnání energetické hodnoty potravin 

• uvede nezbytné složky potravy, význam vitamínů 

• uvede funkce trávicí soustavy 

• rozliší trávení mechanické a chemické, vliv enzymů 

• popíše cestu potravy tělem a zpracování potravy v jednotlivých 
orgánech, vstřebávání látek do krve 

• uvede význam slinných žláz, jater a slinivky břišní 

• popíše stavbu zubu, typy chrupu, druhy zubů 

• objasní důležitost správného čištění zubů 

• vysvětlí první pomoc při zánětu slepého střeva, průjmu, zácpě 

• uvede nejčastější nemoci trávicí soustavy a jejich prevenci 

• objasní pojem dýchání, rozliší dýchání zevní a vnitřní 

• popíše horní a dolní dýchací cesty 

• vysvětlí nebezpečí při mluvení u jídla 

• odvodí změny hlasu - mutace z růstu hrtanu 

• ověří si na sobě počet vdechů po námaze a v klidu 

• vysvětlí pojmy poplicnice, pohrudnice, vitální kapacita plic, 
kyslíkový dluh 

• uvede nemoci postihující dýchací soustavu a jejich prevenci 

• provede nácvik dýchání z plic do plic na resuscitační loutce 

• uvede funkce krve 

• popíše složení krve, význam jednotlivých složek 

• objasní význam krevních skupin pro transfúzi krve 

• objasní podmínky dárcovství krve 

• rozliší krevní cévy na tepny, žíly a vlásečnice 

• popíše stavbu srdce, pojmenuje největší tepny a žíly, vysvětlí 
funkci chlopní 

• popíše malý ( plicní ) a velký ( tělní ) krevní oběh, oběh jaterní 

• vysvětlí pojem míza, její cestu mízními cévami přes mízní uzliny 
do žil 

• popíše význam sleziny 

• změří si puls v klidu a po námaze 

• popíše měření tlaku 

• uvede nejčastější nemoci srdce a oběhové soustavy, jejich 
prevenci 

• objasní pojem kornatění, infarkt, anémie, leukémie, 
kardiostimulátor, arytmie 

• uvede orgány močového ústrojí 

• popíše stavbu ledviny a jejich filtrační funkci při vzniku moči 

• uvede důležitost pitného režimu a pravidelného vyprázdňování 
močového měchýře 

• uvede nejčastější nemoci močového ústrojí a prevenci 

- buněčná stavba lidského těla 
- soustava opěrná 
- soustava pohybová 
- energie 
- soustava trávicí 
- dýchací soustava 
- soustava oběhová 
- soustava vylučovací ( močová ) 
- soustava kožní 
- soustava nervová 
- smyslové orgány 
- soustava žláz s vnitřní sekrecí 
- pohlavní soustava 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Vztah člověka k prostředí 
 
 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  
 
Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 

Z ->Afrika, Z ->Austrálie, Z ->Evropa-přírodní 
podmínky, 
D -> Pravěk - starší doba kamenná, 
F ->O kapalinách a plynech, ->Vlastnosti světla, -
>Formy energie, 
Ch ->Přírodní sloučeniny, 
Vkz ->Péče o zdraví, ->Pohybové aktivity a 
zdraví 

Z ->Afrika, Austrálie, ->Krajinná sféra, - 
>Evropa-přírodní podmínky, 
Vko ->Naše vlast, 
Vv ->Výtvarné práce v materiálu, ->Dekorativní 
práce 
D -> Pravěk - starší doba kamenná, 
Vkz ->Pohybové aktivity a zdraví, ->Péče o 
zdraví, ->Člověk hledající sám sebe, 
Pč ->vývoj, výchova, výživa a hygiena jedince v 
jednotlivých vývojových etapách, ->vývoj 
jedince, 
Ch ->Přírodní sloučeniny 

• uvede funkce kůže 

• popíše stavbu kůže 

• uvede kožní útvary 

• objasní hygienické zásady péče o kůži 

• uvede škodlivé vlivy UV záření a způsoby účinné ochrany 

• popíše první pomoc při přehřátí organismu 

• objasní uplatnění Braillova písma 

• rozliší CNS a PNS 

• objasní pojem synapse, reflex, reflexní oblouk 

• popíše stavbu a funkci míchy 

• uvede části mozku a jejich význam 

• rozliší laloky koncového mozku a jejich řídící funkce 

• rozliší nervy mozkové, míšní a útrobní nervy 

• objasní rozdíl mezi reflexem podmíněným a nepodmíněným 

• uvede výskyt první a druhé signální soustavy u člověka a u 
živočichů 

• uvede nemoci nervové soustavy a jejich prevenci 

• objasní prevenci klíšťové encefalitidě 

• popíše stavbu oka a funkci jednotlivých částí, ochrana oka 

• rozliší světločivné buňky tyčinky a čípky, jejich funkci 

• provede zkoušky na slepou skvrnu, akomodaci čočky a adaptaci 
zornice 

• uvede a objasní základní zrakové vady a nemoci 

• popíše ochranu zraku 

• popíše části ucha 

• popíše přenos zvuku na sluchové buňky 

• popíše stavbu a funkci rovnovážného ústrojí 

• uvede sídlo chuti, chuťové pocity, funkci chuťových pohárků 

• uvede sídlo čichu, čichové pocity 

• uvede sídlo hmatu, hmatové pocity 

• objasní pojmy sekrece, hormony 

• uvede žlázy s vnitřním vyměšováním a jejich funkci 

• objasní význam inzulínu proti vzniku cukrovky 

• uvede nezbytnost jodu pro štítnou žlázu 

• popíše orgány mužské a ženské pohlavní soustavy 

• objasní pojmy pohlavní žláza, pohlavní buňka 

• vysvětlí vliv pohlavních hormonů na prvotní i druhotné pohlavní 
znaky 

• objasní pojmy puberta, poluce, ovulace, menstruace 

• uvede pohlavní choroby a prevenci 

• uvede možnosti antikoncepce 

• objasní pojem interupce, plánované rodičovství 

• popíše vývoj před narozením 

• uvede fáze porodu, znaky a projevy novorozence 

• popíše období vývoje života 
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9. ročník 
 

9. ročník 
1+1 týdně, P 

 

 
1. genetika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• porovná stavbu bakteriální, živočišné a rostlinné buňky 

• objasní pojem gen, genetická informace, DNA, znak 

• rozliší vlohy na převládající a ustupující 

• podle obrázku objasní jednoduché schéma přenosu vloh u 
dědičnosti střídavé a smíšené 

• rozliší chromozomy mužské a ženské, srovná počty chromozomů 
u buňky pohlavní a tělní 

• uvede význam genetiky, genetických poraden a genového 
inženýrství 

- genetika 
- základy genetiky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vkz – péče o tělo  

 

2. geologie, neživá příroda 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede přehled geologických věd, vysvětlí,čím se zabývají 

• popíše vznik vesmíru a Sluneční soustavy 

• porovná stáří vesmíru a Sluneční soustavy 

• objasní stavbu Země 

• uvede význam astenosféry pro pohyb litosférických desek 

• objasní využití šíření zemětřesných vln pro určení stavby Země 

• popíše stavbu oceánského dna 

• objasní pohyb zemské hmoty z riftu do hlubokooceánských 
příkopů, odtlačování litosférických desek a následný pohyb 
kontinentů 

• uvede rychlost pohybu a způsoby pohybu ( subdukce, oddalování, 
přibližování ) 

• třídí poruchy zemské kůry na křehké deformace a plastické 
deformace 

• rozliší horizontální posun, pokles, přesmyk, hrásť a příkopovou 
propadlinu, riftové údolí 

• objasní vznik vrás, typy vrás 

• uvede příklady vrásových pohoří 

• popíše stavbu sopky 

• rozliší typy sopek a uvede příklady sopek ve světě i v ČR 

• objasní pojmy magma, láva, pyroklastika, stratovulkán, gejzír 

• uvede význam sopečné činnosti pro člověka ( výroba elektrické 
energie, úrodná půda, zdroj tepla, léčení, těžba síry ) 

• uvede druhy zemětřesení a jeho projevy 

• objasní pojmy epicentrum, hypocentrum, seismograf, tsunami 

• objasní měření zemětřesení Richterovou stupnicí 

• uvede oblasti zemětřesení ve světě 

- vědy o Zemi 
- jak vznikl svět 
- sluneční soustava 
- stavba Země 
- pohyb kontinentů 
- tektonika 
- sopečná činnost 
- zemětřesení 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Z – Sluneční soustava, přírodní obraz Země 

Inf – internet 

VV – Protorové útvry 
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9. ročník 

 

3. petrologie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní vznik vyvřelých hornin 

• rozliší vyvřelé horniny výlevné, hlubinné a žilné podle velikosti zrn 
a stavby 

• rozliší typy magmatických těles hlubinných a výlevných 

• charakterizuje nejvýznamnější vyvřelé horniny, uvede využití a 
výskyt ( žula, gabro, čedič, znělec, andezit, pegmatit ) 

• odliší ničivé a tvořivé vlivy na zemském povrchu 

• popíše typy zvětrávání, vliv na tvorbu reliéfu, půd, vznik ložisek 

• objasní krasové jevy, uvede krasové oblasti v ČR 

• opíše erozi vodní 

• charakterizuje tok řeky od pramene po ústí, rozumí pojmům 
mendry, delta, příboj, příliv, odliv, ronové rýhy 

• rozliší typy ledovců, uvede příklady jejich výskytu 

• objasní pojmy moréna, pleso, kar, bludné balvany 

• popíše vznik ledovců, jejich pohyb a význam pro napájení řek 

• popíše větrnou erozi, vznik zajímavých skalních útvarů, dun 

• uvede výskyt skalních útvarů v ČR 

• objasní vznik vrstev usazených hornin 

• objasní pojmy mocnost, nadloží, podloží, vrstevní sled 

• třídí usazené horniny na úlomkovité, chemogenní a organogenní 

• úlomkovité usazené horniny třídí na zpevněné a nezpevněné, 
uvede nejdůležitější úlomkovité horniny pro využití člověkem ( 
stavebnictví, sochařství, zemědělství ) 

• objasní původ organogenních usazených hornin, u některých 
uvede využití 

• uvede zásoby významných hornin v ČR 

• popíše přeměnu hornin, uvede příčiny, změny stavby hornin 

• uvede nejdůležitější přeměněné horniny 

• vysvětlí horninotvorný cyklus 

• prakticky poznává a popisuje předložené horniny 

- magma a vyvřelé horniny 
- zvětrávání 
- eroze 
- usazené horniny 
- přeměněné horniny 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Z – ČR, krajinná sféra  

 

4. mineralogie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní pojem nerost 

• rozliší nerost krystalovaný, krystalický a beztvarý 

• rozliší krystalové soustavy 

• prakticky určuje hustotu nerostu, tvrdost, štěpnost, optické 
vlastnosti, magnetické, žáruvzdorné a elektrické vlastnosti 

• přiřadí nerosty do soustavy nerostů 

• popíše význam nejdůležitějších prvků - kovů i nekovů 

• uvede nerosty pro výrobu kovů 

• uvede barevné odrůdy nerostů využívané ve šperkařství 

• uvede nerost pro výrobu skla, žáruvzdorné materiály, sádry, 
porcelánu 

• objasní důležitost omezení těžby nerostných surovin jako 
vyčerpatelných zdrojů a pro ochranu životního prostředí 

- minerály a jejich vznik 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Chh -kovy, nekovy, soli 

F.- Látky, tělesa 
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9. ročník 

5. historická geologie a význam paleontologie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasní význam paleontologie 

• popíše vznik zkameněliny 

• uvede význam geologické mapy, umí s mapou pracovat 

• charakterizuje období prahor - doba trvání, typy hornin, vývoj 
života 

• charakterizuje období starohor z hlediska vzniku podmínek pro 
rozvoj života 

• uvede dobu trvání, periody, důležitá vrásení 

• uvede nově vznikající horniny 

• uvede prvohorní živočichy a rostliny 

• uvede dobu trvání periody 

• popíše rozpad Pangey na světadíly 

• uvede charakteristické rostliny a živočichy druhohor 

• objasní pravděpodobný zánik dinosaurů 

• uvede dobu trvání, periody 

• popíše důsledky alpínského vrásnění 

• uvede nově vznikající horniny 

• uvede typické třetihorní rostlinstvo a živočišstvo 

• uvede periody a dobu trvání 

• popíše změny v klimatu, význam ledovců pro stěhování živočichů 
a lidí 

• charakterizuje krajinu na počátku čtvrtohor a v současnosti 

• uvede vyhynulé čtvrtohorní živočichy 

• popíše vývoj člověka, charakterizuje jednotlivá stádia vývoje, 
uvede některé archeologické nálezy 

• rozliší dva základní celky Český masív a Západní Karpaty, na 
mapě ukáže hranici mezi nimi 

• uvede odlišnosti ve vývoji celků, porovná stáří hornin podle 
geologické mapy 

• na geologické mapě ukáže hranice zalednění, zlomová pohoří, 
významné oblasti nepřeměněných hornin ( Barrandien ) 

- historická geologie 
- prahory a starohory 
- prvohory 
- druhohory 
- třetihory 
- čtvrtohory 
- geologický vývoj ČR 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Z.- Slunečné soustava, region ČR 

Inf - Internet 

 

 

6. základy ekologie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvede základní problémy zvyšování počtu lidí 

• chápe význam půdy pro obživu lidí 

• uvede činitele ovlivňující kvalitu půdy 

• rozliší půdní typy a půdní druhy 

• popíše péči o půdu 

• uvede možná ohrožení vody v přírodě 

• objasní pojem eutrofizace 

• uvede možná znečištění ovzduší 

• vysvětlí skleníkový jev,popíše důsledky narušení ozonosféry 

• uvede funkce krajiny 

• objasní pojmy krajina degradovaná a devastovaná 

• uvede důležitost zachování krajiny s její různorodostí pro další 
život člověka 

- člověk mění svět 
- člověk chrání svět 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

Ch ->Částicové složení látek a chemické prvky, -
>Jednoduché anorganické sloučeniny, ->Soli, -
>Chemie a společnost 
Z ->Sluneční soustava, - >Globální problémy 
světa 

Z ->Sluneční soustava, ->Globální problémy 
světa, ->Služby a cestovní ruch, ->Přírodní 
podmínky, 
Ch ->Soli, ->Jednoduché anorganické 
sloučeniny, ->Částicové složení látek a 
chemické prvky, Chemie a společnost 
F - >Tepelné jevy v každodenním životě, -
>Teplo a vnitřní energie 
Vv ->Výtvarné akce, land art, ->Prostorové 
práce, >Výtvarné práce v materiálu, -
>Zobrazování přírodních a umělých forem  
Inf ->Internet,  
Vko ->Člověk hledá svůj svět, ->Člověk hledá 
svůj svět 
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Od školního roku 2018/2019 přecházíme na výuku tzv. Ekologického přírodopisu. Tento bude postupně zaváděn od 6. ročníku. Průřezová 

témata zůstávají zachována. Kompetence rozvněž. 
6.ročník 
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Ekologický přírodopis – 6. ročník 

TÉMA UČEBNICE ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPA V ŠVP VAZBY A PŘESAHY 

 Žák: 

Poznáváme přírodu • porovná rozdíl v pozorování pouhým okem, lupou, mikroskopem 

• pozoruje lupou, mikroskopem 

• rozlišuje základní části květu 

• na konkrétním příkladu použije termín organismus a orgán 

Náš svět 
F 
VV 

Les • uvádí příklady lesních organismů a pojmenovává je 

• uvede základní části ekosystému a rozliší pojem ekosystém a společenstvo 

 

Porovnávání rostlin a hub • porovnává nápadné odlišnosti rostlin a hub  

Řasy • popíše stavbu těla řasy 

• uvede základní děje probíhající v těle řasy: 
a) porovná význam fotosyntézy a dýchání pro život řasy 
b) popíše rozmnožování jednobuněčných řas 

• vysvětlí, proč je řasa organismus výživově soběstačný 

• uvede, že řasy jsou různé - jednobuněčné i mnohobuněčné 

VV 

Houby • rozliší tělo a plodnici houby a popíše stavbu plodnice 

• rozpozná několik našich nejznámějších jedlých hub 

• vyjádří poznávací znaky muchomůrky zelené, uvede další příklad jedovaté houby 

• vyjádří svými slovy způsob výživy hub, jejich význam pro tvorbu humusu v půdě 

• na příkladu odliší způsob výživy hniložijný a cizopasný 

• objasní, proč houby bývají původci onemocnění rostlin 

• řekne, jak se správně v lese chovat a jak sbírat houby 

• uvede příklady různých druhů hub 

VKZ 

Lišejníky • objasní funkci dvou organismů v lišejníku 

• vysvětlí význam soužití (symbiózy) ve vztahu k podmínkám prostředí 

• uvede příklady různých tvarů lišejníků 

 

Mechy • uvede místa a podmínky výskytu mechů 

• popíše mechovou rostlinku 

• uvede, že mech je ve výživě soběstačný (autotrofní) a vysvětlí to 

• uvede příklady mechů 

• uvede, že mech se rozmnožuje výtrusy 

• popíše podle obrázku rozmnožování mechů 

• vysvětlí význam mechů v lese 

 

Kapradiny 
Přesličky 
Plavuně 

• uvede časté místo výskytu kapradin v lese 

• popíše kapradinu a její život v průběhu roku 

• vysvětlí, proč je to organismus výživově soběstačný 

• uvede, že se rozmnožuje výtrusy, a podle obrázku popíše, jak se rozmnožuje 

• porovná stavbu těla kapradin, přesliček a plavuní 

• uvede, že to jsou byliny, a zařadí je do tří skupin podle charakteristických znaků 

• vyjádří význam kapradin, přesliček a plavuní pro vznik uhlí 

CH 

Přehled a třídění poznaných 
lesních organismů 

• třídí poznané organismy a vyjadřuje znaky jednotlivých skupin  

Rostliny nahosemenné • popíše stavbu těla a život borovice lesní, vyjádří její přizpůsobení podmínkám prostředí 

• vysvětlí výživovou soběstačnost rostlin 

• uvede rozdíl mezi rozmnožováním pohlavním a nepohlavním 

• vyjádří rozdíl mezi opylením a oplozením 

• objasní pojem nahosemenné rostliny 

• pozoruje lupou části jehličnanů a podle klíče je rozlišuje 

• bezpečně bez klíče rozliší a pojmenuje alespoň rodovým jménem několik jehličnanů 

• charakterizuje jehličnaté lesy a jejich rozšíření 

• vysvětlí, co je lesní monokultura a jaký vliv na ni mají podmínky prostředí 

• uvede význam jehličnanů pro hospodářství 

• objasní význam správného chování v lese 

PČ 
EVVO 
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Rostliny krytosemenné • rozliší byliny a dřeviny (keře a stromy) 

• opakuje základní části těla rostlin 

• uvede význam listů pro život rostlin, porovná fotosyntézu a dýchání 

• vyjmenuje základní části květu a odliší pojem opylení a oplození 

• vysvětlí pojem vytrvalá bylina a uvede příklady podzemních části rostlin se zásobními látkami 

• porovná rostliny, obdivuje jejich rozmanitost 

• pozoruje cibuli a ukáže její části, odliší oddenek a kořen 

• vysvětlí význam ochrany rostlin a zákona na jejich ochranu 

• pozoruje lesní byliny, některé pojmenuje a uvede příklady rostlin jedovatých 

• pozoruje větévky, listy a plody lesních keřů, polokeřů a stromů, rozlišuje je, určuje příslušnost k druhu (pozná je, určuje je 
podle obrázků) 

• popíše život listnatého stromu 

• vysvětlí princip označování organismů rodovým a druhovým jménem, uvede příklad 

• s využitím tabulky v učebnici zařadí rostliny do čeledí 

• charakterizuje listnaté a smíšené lesy 

 

Lesní patra • rozliší lesní patra 

• uvede význam půdních bakterií 

• objasní vytváření humusu a pojem rozkladač 

• naznačí souvislosti mezi zelenými rostlinami, houbami a půdními bakteriemi 

• vysvětlí rozdíl mezi vzhledem stromu soliterního a v závoji (stromořadí, les) 

 

Živočichové v lesích • uvede příklady různých lesních živočichů  

Měkkýši • popíše vnější stavbu plže, použije termín ulita a vyvodí termín měkkýš 

• uvede způsob výživy plže 

• porovná výživu živočicha a rostliny a objasní pojem výživově nesoběstačný - heterotrofní 

• popíše způsob života plže 

• objasní termín obojetné pohlaví 

 

Členovci • popíše, porovná a vyjádří rozdíly mezi pavoukem, korýšem, mnohonožkou, stonožkou a hmyzem 

• uvede příklady lesního hmyzu 

• porovná způsob života pavouků, klíšťat, půdních členovců, mravenců, býložravého a hmyzožravého hmyzu a jejich význam v 
přírodě 

• uvede příklady vztahů býložravých a hmyzožravých organismů 

• porovná a na příkladech objasní vývin přímý a nepřímý 

• uvede zásady ochrany před klíšťaty a nemocemi, které roznášejí 

• vysvětlí význam ochrany mravenišť 

• objasní biologickou rovnováhu, příčiny jejího narušení v lese a principy její ochrany 

• charakterizuje pojem členovec, uvede příklady nižších systematických skupin členovců a zástupce 

 

Obratlovci 
Obojživelníci 

• popíše a odliší zástupce mloků a žab 

• uvede podmínky prostředí vhodné pro obojživelníky 

• objasní nepřímý vývin obojživelníků 

• uvede příklady obojživelníků žijících v lese 

• vysvětlí význam ochrany obojživelníků 

 

Plazi • popíše zmiji obecnou a způsob jejího života 

• uvede, jak se chovat po zmijím uštknutí 

• vysvětlí význam ochrany zmijí 

 

Ptáci • popíše ptáky patřící do různých skupin (dravci, sovy, pěvci, šplhavci, kukačky) 

• vytkne jejich charakteristické znaky ve stavbě těla, způsobu života a získávání potravy 

• uvede příklady ptáků žijících v lese z jednotlivých uvedených skupin 

• vysvětlí vztahy mezi různými skupinami ptáků a ostatními organismy 

• objasní rozdíl mezi ptáky stálými a stěhovavými 

• vysvětlí význam ptáků pro udržování přírodní rovnováhy 

• vyjádří, co je instinkt a hnízdní parazitismus 

• uvede příklad rozmístění ptáků v prostoru lesa 

• vysvětlí význam ochrany ptáků 

• třídí příklady ptáků do skupin (obrázky) 

 

Savci • popíše savce (přírodniny, obrázky) patřící do různých skupin (sudokopytníci, šelmy, hmyzožravci, letouni, hlodavci) 

• vytkne jejich charakteristické znaky ve stavbě těla, přizpůsobení podmínkám prostředí a způsobu života 

• uvede příklady savců z jednotlivých jmenovaných skupin 

• vysvětlí význam vztahů mezi býložravci a masožravci pro rovnováhu v přírodě 
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• objasní zásady správného a bezpečného chování v lese 

• vysvětlí význam ochrany ohrožených druhů 

• třídí příklady savců do skupin (s využitím obrázků) 

Vztahy živočichů a rostlin v 
lese 

• uvede příklady lesních živočichů, kteří jsou býložravci, predátoři a paraziti 

• uvede příklady organismů typických pro jednotlivá lesní patra 

• vysvětlí pojem producent, konzument a rozkladač 

• uvede příklady živočichů v potravních řetězcích pastevně kořistnických 

• vysvětlí, co je potravní pyramida 

• uvede význam půdních bakterií 

• objasní význam rozkladných řetězců a oběh látek v lese 

• vyjádří, co je ekosystém 

 

Rozmanitost a význam lesů • uvede podmínky důležité pro výskyt různých lesů v naší přírodě 

• vyjádří souvislosti mezi skladbou lesů a výškovým stupněm 

• uvede příčiny poškozování a ohrožování lesů 

• objasní význam lesů pro krajinu 

 

Péče o lesy • vypráví o způsobech a postupech hospodaření v lesích 

• objasní nebezpečí odlesnění a půdní eroze 

• vysvětlí význam ochrany lesů 

• porovná přirozenou a umělou skladbu lesů 

• správně se chová v lese 

 

Voda a její okolí   

Vlastnosti vodního 
prostředí 
Rybník 

• uvede vodu jako prostředí pro život organismů 

• vyjádří základní odlišnosti vody sladké a mořské 

• uvede důležitost styku vody se vzduchem (rozpouštění plynů ve vodě) pro život 

• popíše oběh vody v přírodě 

• vyjádří významné fyzikální vlastnosti vody důležité pro život a jeho rozmanitost 

• uvede příklady vodních organismů v našich vodách a mořích 

• na příkladu rybníka rozliší, co je vodní společenstvo a ekosystém 

CH 
F 

Rostliny rybníka a jeho 
okolí 

• zdůvodní význam rostlin pro život ve vodním prostředí 

• uvede příklady rostlin žijících ve vodě a rostoucích v okolí vody 

• rozliší na příkladu pojem rostlina jednodomá a dvoudomá 

• rozliší základní znaky rostlin dvouděložných a jednoděložných 

• pozorování rostliny (přírodniny a obrázky) třídí do systematických skupin s využitím tabulek 

• pozná několik zástupců rostlin žijících ve vodě a v jejím okolí 

• zopakuje a objasní pojem vegetativní rozmnožování a uvede příklady z vodního prostředí 

• objasní význam břehové zeleně a meandrů v přírodě 

• uvede souvislosti mezi množstvím slunečního záření a podmínkami života ve vodě (čím větší intenzita záření, tím větší 
intenzita fotosyntézy a tím více kyslíku ve vodě – a naopak) 

• vyjádří, co je plankton, rozliší jeho složení (část rostlinná a živočišná) 

• vytkne rozdíl mezi výživově soběstačnými a nesoběstačnými organismy 

• vysvětli význam planktonu pro vodní živočichy 

• objasní vlivy člověka na vodní prostředí, na rozšíření „vodního květu“ (eutrofizace) 

• uvede vlivy sinic a bakterií na kvalitu vody a vlastními slovy vyjádří, proč je nebezpečné koupání ve znečištěné vodě, zvláště 
ve stojatých vodách v létě 

VKZ 

Živočichové rybníka a jeho 
okolí 

• uvede příklady živočichů žijících ve vodě na základě dosavadních znalostí 

• vytkne rozdíl ve výživě mezi rostlinami a živočichy 

 

Prvoci • objasní termín jednobuněčný organismus 

• vytkne základní rozdíl mezi jednobuněčnou rostlinou a prvokem ve výživě 

• uvede příklady prvoků a popíše podle obrázků stavbu jejich těla a způsob života 

• uvede význam prvoků ve vodě 

 

Žahavci • uvede místa výskytu nezmara 

• popíše podle obrázku vnější stavbu těla nezmara a způsob jeho života 

• objasní, co je regenerace 

• zařadí nezmara do systematické skupiny žahavci a vyloží její název 

 

Ploštěnci • uvede místa výskytu ploštěnek, popíše ploštěnku podle obrázku 

• odliší způsob života ploštěnky a nezmara (pohyb z místa na místo a přisedlý způsob života) a přizpůsobení stavby těla (oči u 
ploštěnky) 

 

Měkkýši • charakterizuje plže a uvede příklady plžů žijících ve vodě a v lese  
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• popíše podle obrázku mlže a způsob jeho pohybu 

• rozliší plže a mlže a uvede příklady 

• uvede odlišnost dýchacích orgánů vodních měkkýšů v závislosti na podmínkách prostředí 

Kroužkovci • charakterizuje vnější stavbu těla kroužkovců 

• uvede příklady kroužkovců žijících ve vodě 

• objasní přizpůsobení pijavek parazitickému způsobu života a porovná pijavky s parazity poznanými v lese 

 

Členovci: • charakterizuje významné znaky členovců  

Korýši • charakterizuje významné znaky korýšů 

• uvede a popíše podle obrázku raka 

• pozoruje (obrázek, mikroskopický preparát) perloočky a buchanky 

• porovná velikost různých vodních korýšů a způsob jejich života 

• objasní význam čistoty vody pro život některých korýšů a jejich ochranu 

• uvede a porovná příklady korýšů probraných v lesním i vodním ekosystému a vytkne jejich společné znaky 

 

Pavoukovci • charakterizuje vnější stavbu těla pavouků 

• uvede vodoucha stříbřitého jako pavouka žijícího ve vodě 

• porovná a utřídí dosud poznané pavouky 

 

Hmyz • charakterizuje vnější stavbu těla hmyzu 

• uvede příklady různého hmyzu žijícího ve vodě a u vody, několik zástupců pozná 

• objasní nepřímý vývin při rozmnožování a odliší vývin s proměnou nedokonalou s dokonalou – uvede příklady 

• uvede podmínky pro přemnožení komárů 

• porovná a utřídí dosud poznaný hmyz do systematických skupin 

• porovná probrané skupiny bezobratlých živočichů a charakterizuje je 

 

Obratlovci: • charakterizuje významné znaky obratlovců  

Ryby • vyjádří základní znaky vnější stavby těla ryb 

• popíše rybu podle obrázku nebo přírodniny 

• uvede zařazení ryb mezi obratlovce 

• vypráví o způsobu života kapra, jeho vývinu a přizpůsobení prostředí 

• objasní přizpůsobení ryb dravému způsobu života a rychlosti proudění vody 

• uvede příklady vztahů různých druhů ryb 

• vypráví o významu chovů kaprů (ryb) pro naše hospodářství 

• zhodnotí význam chovu ryb 

• uvede jméno zakladatele jihočeských rybníků 

 

Obojživelníci • charakterizuje obojživelníky – jejich vývin a způsob získávání potravy 

• uvede příklady obojživelníků – třídí je na ocasaté a bezocasé 

• objasní vázanost všech obojživelníků na vodu v souvislosti s rozmnožováním 

• uvede přehled obojživelníků poznaných v různých ekosystémech 

 

Plazi • charakterizuje plazi a jejich způsob života 

• popíše užovku a odliší ji od zmije, aktivně využívá předchozí znalosti 

 

Ptáci • charakterizuje vnější stavbu těla ptáků 

• rozliší různé skupiny vodních ptáků podle způsobu života a stavby těla 

• uvede příklady vodních ptáků a poznává je podle obrázků nebo přírodnin 

• objasní význam ochrany vodních ptáků a uvede příklady chráněných druhů 

 

Savci • charakterizuje vnější stavbu těla savců 

• uvede příklady savců žijících u vody a jejich způsob života 

• třídí poznané druhy do skupin 

 

Rybník jako celek • objasní vztahy mezi organismy 

• uvede příklady potravních řetězců 

• vyjádří vztahy mezi producenty, konzumenty a reducenty ve vodním ekosystému a objasní pojem biologická rovnováha 

• objasní závislost života ve vodě na podmínkách prostředí 

• uvede důsledky znečišťování vody a význam ochrany čistoty vod 

CH 
VKZ 

Louky, pastviny, pole   

 • uvede louky, pastviny a pole jako příklady ekosystémů 

• odliší pojem ekosystém a společenstvo 

• charakterizuje louky, pastviny a pole jako travní společenstva 

• uvede závislost vzhledu travních společenstev na podmínkách prostředí a vlivem člověka 

• popíše vznik půdy a uvede činitele důležité pro vznik a kvalitu půdy 

• charakterizuje způsob využití luk, pastvin a polí 
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• vyjádří, co znamená monokultura, kulturní step, obhospodařování půdy a osevní postupy 

• objasní nebezpečí eroze půdy a význam rozptýlené zeleně v prostředí 

Rostliny travních 
společenstev: 
Rostliny luk a pastvin 

• uvede příklady několika trav 

• uvede příklady keřů a bylin běžných na pastvinách a na loukách 

• pozná a určí několik keřů a bylin travních ekosystémů 

• uvede význam fotosyntézy pro život travního společenstva 

• rozlišuje rostliny jednoděložné a dvouděložné a charakterizuje jejich znaky, aktivně aplikuje poznatky 

• rozliší rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé a uvede příklady 

• objasní, co je drn a bylinná patra 

• zdůvodní význam ochrany rostlin – druhové rozmanitosti 

• zařazuje rostliny do systematických skupin, aktivně využívá tabulky a klíče 

 

Rostliny polí • uvede příklady obilnin a dalších polních plodin 

• uvede a pozná nejčastěji pěstované polní plodiny v okolí 

• vypráví o pěstování polních plodin – jednoletých, dvouletých a vytrvalých 

• objasní vlivy parazitických hub na obilniny 

• objasní pojem plevel, uvede příklad 

• vyjádří, co je ornice, půdní mikroorganismus, humus, zelené hnojení 

• určuje a poznává polní plodiny a plevele, zařazuje je do systematických skupin, využívá tabulky a klíče 

• charakterizuje ekologické zemědělství 

VKZ 
VKO 

Živočichové travních 
společenstev: 

• charakterizuje živočichy, jejich odlišnosti od rostlin a závislost na podmínkách prostředí  

Měkkýši • uvede příklady plžů z travních ekosystémů 

• charakterizuje společné znaky plžů na rozdíl od mlžů 

 

Kroužkovci • charakterizuje znaky kroužkovců 

• popíše vnější stavbu žížaly a uvede význam žížal v přírodě 

• objasní pojem rozkladač 

 

Členovci  
Pavoukovci 

• charakterizuje znaky pavoukovců 

• uvede příklady pavouků v travních společenstvech 

• uvede příklady půdních organismů patřících mezi pavoukovce 

• uvede příklady predátora a rozkladače ze skupiny pavoukovců 

 

Hmyz • charakterizuje společné znaky hmyzu 

• uvede charakteristické znaky a příklady motýlů, brouků, hmyzu blanokřídlého  a rovnokřídlého a jejich způsob života 

• objasní rozdíl mezi vývinem hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou 

• uvede příklady hmyzu býložravého, hmyzožravého a parazitického a jejich vztahů, objasní pojem škůdce 

• uvede příklady hmyzu specializovaného na jeden druh potravy a hmyzu nespecializovaného 

 

Obratlovci • charakterizuje obratlovce a jejich skupiny 

• uvede příklady živočichů, kteří patří mezi obojživelníky, plazi, ptáky a savce a kteří žijí v travních společenstvech, 
charakterizuje způsob jejich života 

• pozná (určí) příklady obratlovců z travních společenstev 

• objasní, co je pohlavní dvoutvárnost, uvede příklady 

• uvede příklady potravních vztahů mezi obratlovci 

• objasní, co vede k přemnožení organismů a pojem škůdce 

• třídí obratlovce travních společenstvech do systematických skupin 

 

Travní společenstva jako 
celek 

• objasní závislost travních společenstev na neživých podmínkách prostředí a na činnostech lidí 

• uvede příklady organismů žijících v jednotlivých patrech žijících v travních společenstev 

• uvede příklady potravní závislosti v rámci travního společenstva 

• podle obrázku naznačí oběh látek v travním společenstvu 

• zdůvodní význam druhové rozmanitosti 

 

Příroda našeho okolí • využívá dovednosti a znalosti k pozorování prostředí 

• samostatně zkoumá přírodu v okolí 

 

Třídění organismů • samostatně s využitím tabulek a klíčů třídí organismy do systematických skupin 

• vytvoří přehled probraných skupin organismů 

• charakterizuje základní znaky probraných skupin organismů 

• objasní význam třídění organismů a uvede jméno K. Linné a jeho význam 
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7.ročník 
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Objasní význam těchto umělých ekosystémů aEkologický přírodopis – 7. ročník 

TÉMA UČEBNICE ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPA V ŠVP VAZBY A PŘESAHY 

       Žák: 

Opakování • uvede příklady různých organismů a objasňuje základní pojmy z 6. ročníku  

Ekosystémy 
přirozené a umělé 

• uvede příklady ekosystémů přirozených a umělých a vysvětlí jejich základní 

odlišnosti 

• objasní význam ochrany přírody 

VKO 

Rozmanitost 
polních 
ekosystémů 

• objasní pojem monokultura 

• uvede základní skupiny polních plodin, jejich význam a příklady jejich zástupců 

• pozná naše hlavní polní plodiny 

• třídí polní plodiny podle systematických skupin s využitím tabulky 

 

Sady a ovocné 
zahrady 

• vyjádří, proč jsou sady umělé ekosystémy 

• objasní význam umělých ekosystémů 

 

Rostliny sadů a 
ovocných zahrad 

• vyjmenuje příklady ovoce pěstovaného v našich zahradách 

• ovocné rostliny porovná a zařadí do systému, charakterizuje stavbu květu čeledi 

růžovité 

• rozliší růstové formy ovocných dřevin 

• vyjádří význam šlechtění 

• uvede příklady odrůd různého ovoce 

• pozoruje rostliny a určuje rostliny v bylinném patru sadu a systematicky je zařadí 

VKZ 

Houby, bakterie a 
viry v sadech a 
ovocných zahradách 

• vysvětlí rozdíl mezi houbami parazitickými a hniložijnými 

• uvede představu o velikosti bakterií a virů 

• řekne, co způsobují houby, bakterie a viry v sadech a objasní příčiny jejich šíření 

• uvede různé způsoby ochrany rostlin a porovná je z hlediska vlivů na lidské zdraví 

• hodnotí kvalitu ovoce a jeho význam ve výživě 

• zdůvodní, proč nejí plesnivé a nahnilé ovoce 

VKZ 

Bezobratlí v sadech 
a ovocných 
zahradách 
 
Ptáci v sadech a 
zahradách 

• uvede příklady hmyzu žijícího v sadech a rozliší jeho význam z hlediska člověka 

• objasní pojem škůdce 

• příklady hmyzu utřídí do systému s využitím tabulky 

• popíše život včelstva a význam chovu včel 

• objasní pojem instinkt 

• uvede, co dělat po bodnutí hmyzem 

• uvede příklady ptáků běžných v zahradách a několik jich pozná 

• uvede příklady vztahů mezi různými druhy hmyzu a mezi ptáky a hmyzem 

• objasní, co je biologická regulace 
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• zhodnotí význam ptáků a dravého hmyzu v zahradách pro udržování biologické 

rovnováhy 

• uvede, jak lidé mohou pečovat o ptactvo v zahradách a v okolí lidských sídel a jaký 

to má význam 

Zelinářské zahrady   

 • uvede příklady zeleniny u nás pěstované a význam zeleniny pro správnou výživu 

• roztřídí příklady zeleniny podle části rostliny, pro kterou je pěstována, podle vývinu a 

podle systematického zařazení 

• uvede příklady chorob a škůdců v zelinářských zahradách 

• objasní pojem plevel a škůdce ve vztahu k přírodě a k člověku 

• zařadí původce chorob a škůdců do hlavních systematických skupin 

• pozoruje a určuje plevele v zahradách 

 

Okrasné zahrady a 
parky a sídlištní 
zeleň 

  

Okrasné byliny 
Okrasné dřeviny 
Sídlištní zeleň 

• objasní význam těchto umělých ekosystémů a pojem cizokrajné rostliny 

• pozoruje, určuje a zařazuje okrasné rostliny do systematických skupin s využitím 

tabulek a atlasů 

• rozlišuje rostliny nahosemenné a krytosemenné, jednoděložné a dvouděložné, květy a 

květenství 

• rozlišuje letničky, dvouletky a trvalky a rostliny popínavé 

• uvede základní rozdíly mezi anglickým a francouzským parku 

• vyjádří význam sídlištní zeleně pro život města 

• zaujímá zodpovědný postoj k péči o městskou zeleň 

• diskutuje o zeleni v okolí 

Z 

Živočichové našich 
parků, okrasných 
zahrad a sídlištní 
zeleně 

• pozoruje živočichy v okolí 

• uvede příklady bezobratlých a obratlovců v zeleni v lidských sídlech 

• určuje živočichy a zařazuje je do skupin s využitím přehledů a tabulek 

• pozná několik druhů živočichů žijících v zeleni v okolí domů 

• vyjádří, jaký význam má aktivní ochrana živočichů 

• hodnotí chování lidí vůči živočichům v okolí 

 

Rumiště a okraje 
cest 

  

 • vyjádří, co je rumiště 

• pozoruje rumiště v okolí 

• uvádí příklady rostlin a živočichů žijících na rumištích 
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• jmenuje příklady léčivých a jedovatých bylin, popíše je, zařazuje je do systému a 

uvádí příklady jejich využití 

• uvede zásady 1. pomoci při otravě jedovatou rostlinou 

• zařadí plísně mezi houby 

• objasní, jak se vyvíjí ekosystém 

Lidská sídla 
Organismy 
provázející člověka 

  

 • charakterizuje organismy provázející člověka 

• uvede příklady mikroorganismů v okolí člověka 

• vyjádří, za jakých podmínek mohou žít bakterie 

• odliší pojem virus 

• řekne, co je infekce, epidemie a pandemie 

• uvede příklady bakteriálních a virových onemocnění 

• uvede zásady ochrany před infekčním onemocnění, zdůrazní význam prevence 

• objasní význam očkování 

• uvede podmínky vhodné pro šíření plísní a zásady ochrany před vlivem plísní 

• uvede příklady vnějších a vnitřních parazitů člověka a jejich způsob života 

• řekne, jak se chránit před parazity 

• uvede příklady členovců a obratlovců žijících v bytech a jejich okolí a charakterizuje 

jejich způsob života 

• objasní význam zachování hygienických zásad pro ochranu před nežádoucími 

živočichy v bytech a v okolí domů 

• zachovává hygienická pravidla 

• vysvětlí význam slova deratizace a prevence 

• hodnotí rozmanitost organismů v lidských sídlech 

VKZ 

Organismy 
člověkem 
pěstované nebo 
chované 

  

 • uvede závislost pokojových rostlin na určitých podmínkách prostředí 

• jmenuje příklady pokojových rostlin 

• řekne, jak pečovat o pokojové rostliny 

• uvede příklady nejčastěji doma chovaných živočichů 

• objasní zásady chování člověka vůči nim 

• třídí chované živočichy do systematických skupin 

• objasní, co je zdomácnění (domestikace) a pojem plemeno a odrůda 
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• pozoruje chování živočichů a usuzuje na jejich reakce 

Hospodářsky 
významné 
organismy 

  

 • uvede příklady našich hospodářsky významných organismů pěstovaných nebo 

chovaných ve speciálních zařízeních 

• pozoruje v mikroskopu kvasinky 

• charakterizuje prostředí ve skleníku a uvede příklady rostlin, které se tam pěstují 

• vypráví o způsobech a významu chovu našich nejběžnějších hospodářských zvířat 

• objasní závislost lidí na hospodářských rostlinách a zvířatech 

• pozoruje hospodářsky významné organismy 

• zařadí hospodářsky významné organismy do systematických skupin 

• objasní pojem odrůda a plemeno a uvede příklady 

• uvede rozdíly mezi lichokopytníky a sudokopytníky a uvede jejich příklady z chovů i  

přírody 

• uvede souvislosti mezi pěstováním kulturních plodin a chovem hospodářsky 

významných organismů 

• vysvětlí rozdíl mezi malochovem a velkochovem  hospodářských zvířat 

• objasní termín obnovitelné přírodní zdroje a dodatková energie 

• porovná oběh látek v zemědělských a přírodních ekosystémech 

• vyjádří, čím se vyznačuje ekologické zemědělství, jaký má význam pro přírodu a co 

je bioprodukt 

Z 

Cizokrajné 
ekosystémy 

  

 • uvede příklady cizokrajných ekosystémů a charakterizuje podmínky v nich 

• jmenuje příklady organismů žijících v uvedených oblastech, jejich způsob života, 

systematicky je zařadí a uvede charakteristické znaky skupin 

• popíše příklady vztahů organismů v cizokrajných ekosystémech a porovná je 

s ekosystémy naší přírody 

• objasní význam druhové rozmanitosti a rozmanitosti ekosystémů na Zemi 

• uvede příklady negativních vlivů člověka na cizokrajné ekosystémy a jejich důsledky 

• jmenuje příklady organismů ohrožených a zdůvodní význam jejich ochrany 

• jmenuje příklady rostlin cizokrajných oblastí, jejichž části se využívají a dovážejí se 

k nám, uvede způsob jejich využívání  

• pozoruje cizokrajné ekosystémy v zoologické a botanické zahradě 

• uvede, jaký význam mají zoologické a botanické zahrady pro ochranu druhové 

rozmanitosti 
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• zhodnotí nebezpečí související s chovem některých cizokrajných zvířat v 

domácnostech 

Ochrana 
rozmanitosti 
přírody 

  

 • objasní význam rozmanitosti v přírodě 

• zdůvodní význam ochrany přírody a chráněných území 

• uvede příklady chráněných organismů, CHKO a NP 

• vyjádří význam biosférických rezervací UNESCO 

• uvede, co je NATURA 2000 

VKO 

Co jsme již poznali   

 • na základě dosud získaných znalostí charakterizuje základní projevy života 

organismů 

• uvede příklady různých způsobů 

o výživy (rostliny: výživově soběstačné – autotrofie, ostatní nesoběstačné – 

heterotrofie) 

o dýchání 

o rozmnožování  

o růstu a vývoje 

o vnímavosti a chování 

o přizpůsobení podmínkám prostředí 

o života v různých ekosystémech (vztahů mezi organismy) 

 

Zkoumání přírody • uvede příklady biologických vědních oborů a příklady metod zkoumání přírody 

• vyjádří, čím se základní biologické vědní obory zabývají, a objasní jejich význam pro 

život lidí 

 

Stavba a činnost 
těl organismů 

• objasní rozdíl mezi organismy jednobuněčnými a mnohobuněčnými 

• uvede příklady jednobuněčných a mnohobuněčných rostlin, hub a živočichů 

 

Buňka   

 • hodnotí význam mikroskopu pro objevení buněk 

• uvede jméno objevitele buněk a mikroskopu a jméno J. E. Purkyně a jeho podíl na  

vytvoření buněčné teorie 

• zhruba porovná rozlišovací schopnosti oka, optického a elektronového mikroskopu 

• vytkne rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou 

• jmenuje příklady části buňky a jejich význam pro život buňky 

• pozoruje a porovnává rostlinnou a živočišnou buňku 

• uvede význam jádra pro dělení buněk 

• popíše podle obrázku dělení buněčného jádra – uvede termín chromozomy 
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• rozliší pojem mateřská buňka a buňky dceřiné 

• vysvětlí vlivy prostředí na život buňky 

• objasní, že buňka je živá, pokud fungují vztahy mezi jejími částmi 

• porovná velikost buněk 

 

Podbuněčné 
organismy 

  

Viry • charakterizuje viry jako živé částice závislé svou existencí na buňkách různých 

organismů 

• uvede příklady virových onemocnění 

• svými slovy vyjádří význam a způsoby ochrany před virovými infekcemi 

VKZ 

Jednobuněčné 
organismy 

  

Bakterie • vytkne základní odlišnosti buňky bakterie od buněk rostlin a živočichů 

• porovná bakterie a viry 

• hodnotí význam bakterií pro oběh látek v přírodě a příklady možností jejich využití 

(výroba bioplynu, zelené hnojení) 

• uvede příklady nemocí způsobených choroboplodnými bakteriemi a hygienické 

zásady prevence 

 

Sinice • charakterizuje sinice jako organismy schopné fotosyntézy, jejich význam pro obsah 

kyslíku v atmosféře a vliv na kvalitu vody; hygienické zásady pro koupání 

 

Řasy 
jednobuněčné 
Kvasinky 
Prvoci 

• uvede příklad zelené řasy, popíše způsob jejího života a postavení řas v potravním 

řetězci 

• uvede kvasinky jako jednobuněčné houby a vysvětlí jejich význam pro kvasný 

průmysl 

• uvede příklady prvoků a jejich postavení v potravních řetězcích 

• objasní, co je plankton a jeho části 

• popíše podle obrázku tělo trepky a funkci jednotlivých částí buňky 

• porovná různé způsoby pohybu a získávání potravy prvoky 

• uvede příklady nemocí způsobených prvoky 

• porovná tělo řasy, houby a prvoka s ohledem na způsob výživy 

 

Mnohobuněčné 
organismy 

  

 • objasní specializaci buněk jako přizpůsobení určité funkci 

• porovná rostlinné pletivo a živočišné tkáně  

• objasní a správně využije pojmy orgán, orgánová soustava a organismus 
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Bezcévné rostliny 
a houby 

• uvede příklady mnohobuněčných řas a jejich výskyt v přírodě ve vztahu 

k podmínkám prostředí 

• uvede příklady hub vytvářejících podhoubí 

 

Vyšší rostliny 
Výtrusné rostliny 
Semenné rostliny 

  

 • charakterizuje vyšší rostliny a uvede jejich příklady 

• uvede příklady mechů, kapradin, přesliček a plavuní a uvede, kde se nejčastěji 

vyskytují 

• podle obrázků popíše rozmnožování mechů a kapradin 

• objasní, co je nepohlavní rozmnožování rostlin 

• uvede příklady nahosemenných a krytosemenných rostlin a charakterizuje semeno 

jako základ nové rostliny 

• rozliší vyšší rostliny na rostliny výtrusné s jednodušší stavbou těla a semenné se 

složitější stavbou těla 

 

Základní orgány těl 
semenných rostlin 

  

Kořen • vysvětlí význam kořenu pro rostlinu 

• odliší stavbu kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin 

• objasní pojem kořenová soustava a uvede příklady různých tvarů kořene 

• podle obrázku popíše vnitřní stavbu kořene a rozliší dvě části vodivého pletiva a 

jejich funkci 

• popíše, jak kořen přijímá vodu s minerály 

 

Stonek • uvede význam stonku a popíše jeho základní stavbu 

• rozlišuje různé typy stonku 

• popíše vnitřní stavbu stonku, rozliší stavbu a funkci části dřevní a lýkové 

• uvede odlišnosti v uspořádání stonku jednoděložných a dvouděložných rostlin 

• popíše tloustnutí kmene dřevin 

• objasní rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem a uvede příklady 

• popíše vnější vzhled kmene stromu a pozná několik stromů podle kmene 

 

List • vyjádří význam listu, popíše jeho základní části a uvede příklady různého uspořádání 

a vzhledu listů 

• rozliší listy jednoduché a složené 

• popíše vnitřní stavbu listu a vysvětlí význam jednotlivých částí 

• objasní pojem fotosyntéza a to, co do reakce vstupuje a co při ní vzniká 

• vyjmenuje základní skupiny látek tvořících rostlinné tělo 

• objasní význam buněčného dýchání a uvede vstupy a výstupy této reakce 
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• porovná podmínky, za nichž probíhá fotosyntéza na dýchání, a vztah fotosyntézy a 

dýchání během dne 

• hodnotí vlivy prostředí na listy a na fotosyntézu 

Celistvost těla 
rostliny 

• popíše vztahy mezi kořeny, stonkem a listy a jejich význam pro pohyb látek 

v rostlinném těle 

• objasní změny v rostlinném těle při nedostatku vody 

• hodnotí celkové vlivy znečištěného prostředí na život rostliny 

 

Rozmnožování 
rostlin 

• uvede příklady nepohlavního rozmnožování semenných rostlin 

• porovná pohlavní a nepohlavní rozmnožování 

• popíše podle obrázku rozmnožování nahosemenných rostlin 

• popíše základní stavbu květu, vysvětlí, kde vznikají pohlavní buňky 

• odliší rostliny s jednotlivými květy a s květenstvím, uvede příklady květenství 

• objasní vztah mezi květem (květenstvím) a plodem (plodenstvím) a uvede příklady 

• pozoruje a popisuje různé květy a květenství – plody a plodenství 

• rozlišuje rostliny na jednodomé a dvoudomé – uvede příklad 

• podle obrázku popíše dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních buněk  

• odliší oplození a opylení 

 

Život rostliny • popíše a rozliší růst a vývoj rostliny 

• vyjádří základní odlišnosti ve vývoji rostliny nahosemenné, krytosemenné 

jednoděložné a dvouděložné 

• hodnotí rychlost růstu rostliny 

• popíše příklady pohybu rostlin 

• uvede rozdíly v délce života rostlin 

• porovná rozdíly v životě rostlin jednoletých, dvouletých a vytrvalých 

• hodnotí význam živin, dostatku vody a světla pro život rostliny a ohrožení rostlin 

změnami podmínek prostředí 

• zdůvodni význam ochrany rostlin 

• uvede příklady chráněných rostlin v naší přírodě 

 

Bezobratlí 
živočichové 

  

Stavba a činnost 
těl bezobratlých 
živočichů 

• uvede příklady bezobratlých živočichů a jejich zařazení do potravních vztahů 

v různých ekosystémech 

• vysvětlí rozdíl mezi rostlinami a živočichy s ohledem na získávání energie pro život 

• objasní vztahy mezi tkáněmi, orgány, orgánovými soustavami a organismem – uvede 

příklady 

 

Žahavci • popíše na základě dřívějších poznatků nezmara a jeho způsob života  
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• podle obrázku popíše vnitřní stavbu těla nezmara, přijímání a trávení potravy, 

dýchání a citlivost 

• vysvětlí, co znamená obojetník a regenerace 

Ploštěnci • popíše na základě dřívějších poznatků a podle obrázku ploštěnku a její způsob života 

• uvede souvislosti mezi aktivním pohybem a uspořádáním těla ploštěnky 

• popíše způsob trávení, dýchání, vylučování a smyslového vnímání 

• vysvětli rozdíl mezi pohlavníma nepohlavním rozmnožováním ploštěnky, pojem 

regenerace, obojetník a vývin přímý 

 

Měkkýši • popíše na základě dřívějších poznatků stavbu těla hlemýždě a způsob jeho života 

• pozoruje pohyb hlemýždě 

• vyjmenuje a na obrázku rozliší základní vnitřní orgánové soustavy a uvede jejich 

význam pro život živočicha, vyjádří rozdíl mezi trávením a vstřebáváním, objasní 

pojem cévní soustav otevřená 

• podle obrázku vytkne souvislosti mezi orgánovými soustavami 

• porovná souvislosti mezi aktivním pohybem, uspořádáním smyslových orgánů a 

nervové soustavy 

• popíše způsob rozmnožování hlemýždě a vysvětlí, co je obojetník 

 

Kroužkovci • na základě dřívějších poznatků popíše vnější stavbu žížaly, způsob života a postavení 

v potravních vztazích 

• podle obrázku popíše vnitřní stavbu těla 

• vyjádří funkci základních orgánových soustav a vztahy mezi nimi, způsobem života a 

regenerační schopností 

• objasni rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou cévní soustavou 

 

Členovci • uvede příklad různých skupin členovců 

• na základě dřívějších poznatků samostatně pozoruje a popíše základní části těla 

hmyzu 

• objasní, co je vnější kostra hmyzu a jakou má funkci 

• podle obrázku popíše vnitřní stavbu hmyzu 

• vyjádří funkci jednotlivých orgánových soustav hmyzu a jejich zvláštnosti, objasní 

funkci vzdušnic 

• porovná základní rozdíly mezi dýcháním a funkcí cévní soustavy hmyzu a jiných 

skupin členovců 

• porovná způsob života hmyzu a utváření ústního ústrojí a smyslových orgánů 

• na základě dřívějších poznatků samostatně popíše rozdíly v rozmnožování členovců a 

uvede příklady vývinu přímého a nepřímého – s proměnou nedokonalou a dokonalou 

 

Živočichové a 
prostředí 
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 • uvede příklady vlivů prostředí na živočicha a hodnotí je 

• hodnotí význam rozmanitosti živočišné říše pro zachování přírodní rovnováhy a 

uvede příklady potravních vztahů mezi bezobratlými i v celém ekosystému 

• porovná rozmanitost hmyzu s ostatními skupinami živočichů a význam hmyzu 

v ekosystémech 

• uvede příklady podmínek, které vyvolají přemnožení hmyzu (popř. dalších) a objasní 

pojem škůdce 

• vysvětlí, v čem spočívá biologická regulace (biologický boj) 

• uvede hospodářské důsledky přemnožování hmyzu v lesích a v zemědělských 

kulturách u nás i ve světě 

• vyjádří způsoby ochrany před přemnožením hmyzu a hodnotí je z hlediska přírody a 

zdraví člověka 

• hovoří o aktuální situaci týkající se přemnožení hmyzu 

• hodnotí význam bezobratlých pro hospodářství (opylování, chov včel, potrava atd.) u 

nás i ve světě 

• vyjádří, co ohrožuje bezobratlé (chemizace, sběr, snižování rozmanitosti rostlin) 

• objasní význam hmyzu jako bioindikátora kvality prostředí 

• hodnotí význam a uvede způsoby ochrany živočichů u nás 

• umí vyhledat informace o ohrožených druzích a ochraně přírody 
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8.ročník 
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Ekologický přírodopis – 8. ročník 

TÉMA 
UČEBNICE 

ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPA V ŠVP VAZBY A PŘESAHY 

 Žák: 

Opakování   

 • popíše stavbu a funkci buněk, odliší buňku rostlinnou a živočišnou 

• vyjádří vztahy mezi buňkou, tkání, orgánem, orgánovou soustavou a organismem 

• uvede základní orgánové soustavy bezobratlých a jejich funkce ve vztahu k vnějšímu 

prostředí a k zajišťování dějů uvnitř organismu 

• rozliší nepohlavní a pohlavní rozmnožování 

 

Obratlovci • uvede základní systematické skupiny obratlovců, charakterizuje je, vyjmenuje jejich 

zástupce z různých ekosystémů a jejich různé postavení v potravních vztazích 

v ekosystému 

 

Povrch těla • na základě dřívějších znalostí uvede příklady a význam různého pokryvu těla 

• pozoruje některé tělní pokryvy obratlovců 

• podle obrázků porovná a popíše stavbu tělních pokryvů obratlovců 

 

Tvar a pohyb 
těla 

• odliší vnitřní kostru obratlovců od vnější kostry hmyzu 

• objasní, co je základem vnitřní kostry a z čeho se vyvinula páteř 

• zdůvodní systematické zařazení obratlovců do kmene strunatců 

• vyjádří význam kostry pro život obratlovců 

• rozliší na kostře 3 základní části: páteř, lebku a kostru končetin 

• porovná vývoj částí kostry u jednotlivých skupin obratlovců a ve vztahu ke způsobu 

života 

• vytkne rozdíl mezi chrupavkou a kostní tkání a odliší přítomnost těchto tkání u 

jednotlivých skupin obratlovců 

• vyjádří souvislosti mezi stavbou kostry a způsobem života živočichů a uvede příklady 

• objasní význam svalů a jejich smršťování 

• vyjádří význam kosterních svalů, popíše jejich připojení na kostru a objasní jejich 

fungování 

• uvede, co je zdrojem energie pro činnost svalů 

• objasní význam hladkých svalů a srdečního svalu 

• uvede příklady různých pohybů obratlovců 

VKZ 

Základní 
činnosti těla 
Získávání 
energie z potravy 

• vyjádří, že pro jakoukoliv činnost organismu je nezbytná energie, kterou živočichové 

získávají z potravy 

• uvede, že všechny organismy získávají energii probíhajícím ve všech živých buňkách 

(buněčným dýcháním) 
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• popíše příklady potravních vztahů v ekosystému, charakterizuje roli producentů, 

konzumentů a rozkladačů a uvede příklady postavení různých obratlovců v potravních 

vztazích (býložravci, masožravci, všežravci - konzumenti různých řádů) 

• uvede přehled látek, které živočich z prostředí získává jako předpoklad života 

• porovná množství získané potravy a způsob života 

• uvede, že se potravou do těla dostávají i škodlivé látky 

• vyjmenuje základní části trávicí soustavy a objasní jejich význam 

• uvede přizpůsobení částí trávicí soustavy přijímané potravě 

• popíše funkci složeného žaludku přežvýkavců 

• objasní postup trávení, funkci enzymů a princip vstřebávání 

• vyloží, že ze vstřebaných živin se vytvářejí látky vlastní tělu každého organismu, že 

živiny jsou rozváděny po těle krví a jejich zásobárnou jsou játra 

Dýchací 
soustava 

• vyjádří význam dýchací soustavy a příklady různého přívodu vzduchu s kyslíkem do těla 

obratlovců 

• porovná vdech a výdech žábrami a plícemi 

• uvede rozdíly ve stavbě plic obojživelníků, plazů, ptáků a savců ve vztahu ke způsobu 

života 

• popíše funkci plícního sklípku 

• uvede nebezpečí škodlivých látek ve vzduchu pro živočichy 

 

Tělní tekutiny 
Oběhová 
soustava 

• vyjádří, jaký význam mají tělní tekutiny, odliší krev a mízu 

• objasní výměnu látek mezi krví a buňkami těla 

• objasní význam oběhové soustavy, funkci srdce a cév 

• porovná oběhovou soustavu ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců 

 

Vylučovací 
soustava 

• objasní nezbytnost stálého vnitřního prostředí v těle organismů 

• uvede funkci vylučovací soustavy 

• vyjádří, že vylučování souvisí s prostředím, ve kterém živočich žije 

• objasní funkci ledvin 

 

Celistvost 
organismu 

• přehledně vyjádří funkce jednotlivých orgánových soustav a jejich vztah 

• podle obrázků aplikuje znalosti na popis vnitřní stavby těla ryby, obojživelníků, plazů, 

ptáků a savců 

 

Řídící soustavy • zdůvodní význam řízení činnosti organismu 

• vytkne rozdíly a způsoby hormonálního a nervového řízení organismu 

• popíše nervovou buňku a přenos nervového vzruchu 

• rozliší funkce mozku, míchy a obvodového nervstva 

• podle obrazu vyjmenuje základní části mozku a porovná jejich vývoj u jednotlivých 

skupin obratlovců 

• objasní průběh reflexu, rozdíl mezi reflexy vrozenými a získanými 
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• vyjádří, co jsou instinkty, jak se vytváří podmíněné reflexy a uvede jméno I. P. Pavlova 

Smyslové 
orgány 

• uvede význam smyslových orgánů 

• porovná utváření různých smyslových orgánů ve vztahu k prostředí a způsobu života 

• porovná smyslové orgány živočichů aktivních v noci a ve dne 

 

Rozmnožování 
živočichů 

  

 • uvede, že všichni obratlovci se rozmnožují pohlavně 

• porovná pojmy oddělené pohlaví a obojetník 

• uvede příklady pohlavní dvoutvárnosti 

• porovná podle obrázku postup normálního dělení buněčného jádra a dělení buněčného 

jádra při vzniku pohlavních buněk 

• pojmenuje pohlavní buňky samčí a samičí a uvede, kde vznikají 

• uvede, že v pohlavních buňkách je poloviční počet chromozomů 

• objasní význam kombinování otcovských a mateřských chromozomů 

• podle obrazu popíše rozmnožovací a vylučovací orgány ryb, ptáků a savců 

• vyjádří význam oplození a odliší oplození vnější a vnitřní 

• popíše přímý vývin ryby, nepřímý vývin obojživelníků, vznik nového jedince u plazů, 

ptáků a savců 

• objasní, jaký význam má placenta u savců 

• uvede příklady péče o potomstvo 

 

Chování 
obratlovců 

  

 • uvede příklady 

o různé aktivity živočichů v průběhu dne a  v průběhu života 

o různých vztahů mezi organismy 

o vrozeného chování živočichů a složitých schopností migrace 

• charakterizuje získávání schopností učením a uvede příklady 

• pozoruje chování živočichů v chovech 

 

Ochrana 
obratlovců 

  

 • vyjádří, čím jsou živočichové ohrožování a jaké to má důsledky pro celé ekosystémy 

• uvede příklady ohrožených druhů živočichů 

• vysvětlí způsoby ochrany živočichů, uvede jak je to u nás 

• vyhledá příklady chráněných organismů 

• jmenuje příklady mezinárodních organizací zabývajících se ochranou živočichů 

• kriticky hodnotí vztahy člověka ke zvířatům 

• zdůvodní význam odpovědných postojů člověka k prostředí 
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Člověk   

Vztahy člověka 
k ostatním 
živočichům 

• uvede příklady biologické příbuznosti a společenské odlišnosti  člověka od ostatních 

živočichů 

• hodnotí vlastnosti lidí 

 

Lidské tělo • popíše lidské tělo, pojmenuje jeho části  

Povrch lidského 
těla 

• uvede význam kůže a jejich derivátů 

• objasní vnitřní stavbu kůže 

• vyjádří rozdíly ve vzhledu kůže mladých a starých lidí, význam daktyloskopie 

• popíše odlišnosti barvy kůže lidských ras 

• uvede příklady poškození kůže, její ochrany 

• předvede předlékařskou 1. pomoc při poranění kůže 

• uvede zásady dodržování hygienických pravidel a příklady péče o kůži 

 VKZ 

Tvar a pohyb těla 
Lidská kostra 

• porovná kostru člověka, šimpanze a jiných savců podle obrázku 

• na základě dřívějších poznatků rozliší chrupavku a kost 

• popíše hlavní části lidské kostry, jejich význam a spojení kostí 

• vysvětlí význam správného držení těla a cvičení 

• popíše vnitřní stavbu kostí, objasní význam kostní dřeně pro tvorbu krve a kostnatění 

• hodnotí význam správné výživy pro kostru 

• zdůvodní nebezpečí úrazu, uvede jejich možné příčiny a následky 

• uvede pravidla bezpečného chování a správného držení těla 

 

Svalstvo • na základě dřívějších poznatků uvede, jaký význam má svalstvo a jeho vlastnost 

smrštitelnost 

• popíše podle obrazu hlavní části kosterního svalstva člověka 

• objasní připojení svalů ke kostře a princip pohybu končetin 

• porovná stavbu a funkci příčně pruhovaných svalů, hladkých svalů a srdečního svalu 

• objasní význam prokrvení svalstva a význam cvičení 

 

Základní životní 
funkce lidského 
těla 

• objasní, co tvoří vnitřní prostředí těla 

• zdůvodní nezbytnost udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) 

• vysvětlí, co je fyziologický roztok 

• uvede základní životní děje probíhající v buňkách lidského těla 

• uvede přehled orgánových soustav zajišťujících základní životní děje a vnitřní 

rovnováhu u savců 

 

Využívání 
potravy 
Složení potravy 

• popíše stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy 

• zdůvodní význam péče o chrup 

• objasní postup trávení potravy a vstřebávání živin 

• vysvětlí význam enzymů a peristaltiky 

• objasní význam jater, stálého obsahu glukózy v krvi a vlivu inzulinu 
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• uvede příčinu cukrovky 

• zdůvodni význam správné výživy pro zdraví 

• uvede přehled látek potřebných pro výživu a sestaví příklad zdravého jídelníčku 

• uvede, co je pitný režim a jaké jsou nároky na kvalitu pitné vody a její zdroje 

• vyloží, jak se s potravou a vodou mohou do těla dostávat nežádoucí látky 

• vyvodí postavení člověka v potravních řetězcích v závislosti na přijímané potravě a 

objasní možnosti hromadění cizorodých látek v lidském těle 

Dýchání • vysvětlí, co je buněčné dýchání 

• uvede funkci dýchací soustavy a popíše její stavbu 

• objasní funkci červených krvinek pro přenos kyslíku a porovná složení vzduchu 

vdechovaného a vydechovaného 

• vyloží význam dýchacích pohybů v závislosti na fyzické činnosti člověka 

• hodnotí význam čistoty vzduchu 

• objasní škodlivost kouření 

 

Rozvádění látek 
po těle 

• popíše složení krve a její funkce, význam jednotlivých složek krve 

• objasní, jaký význam má očkování 

• uvede hlavní krevní skupiny a podíl J. Jánského na jejich objevu 

• vysvětlí význam srážení krve 

• popíše oběhovou soustavu, srdce a jeho činnost podle obrázku 

• odliší tepny a žíly, vyloží jejich význam a význam vlásečnic 

• změří tep a zdůvodní význam měření krevního tlaku 

• uvede, co ohrožuje kvalitu cév a co přispívá k srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici 

• hodnotí vliv obezity, alkoholu a kouření na cévní choroby 

• předvede 1. pomoc při poranění žíly a tepny 

• objasní, co je mízní soustava a jaký význam má slezina 

• uvede příklady škodlivých vlivů z prostředí na člověka 

CH 

Vylučování • vysvětlí význam vnitřní stálosti lidského těla 

• popíše vylučovací soustavu, objasní funkci ledvin 

• uvede vlivy působící na onemocnění ledvin 

• vyloží význam umělé ledviny a problémy transplantace ledvin a dalších orgánů 

 

Co již víme o 
lidském těle? 

• popíše celkové uložení hlavních vnitřních orgánů v lidském těle 

• vysvětlí propojenost všech dějů, které probíhají v lidském těle 

• hodnotí složitost a uspořádanost svého těla 

• zdůvodní svou odpovědnost za zachovávání zdraví 

• uvede příklady správného a nesprávného jednání s ohledem na péči o zdraví a jejich 

souvislosti 
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Řízení lidského 
organismu 

• vyjádří, jaký význam má řízení lidského organismu ve vztahu k vnějšímu prostředí a 

s ohledem na zajišťování vztahů uvnitř organismu 

• uvede příklady reakcí na vnější podněty a příklady koordinace mezi orgány těla 

• objasní význam hormonů, uvede jejich příklady a místa jejich vytváření 

• objasni význam nervového řízení, vysvětlí, co je neuron 

• vyjmenuje na základě předchozích znalostí základní části nervové soustavy 

• popíše reflexní oblouk, odliší vrozené a získané reflexy, uvede příklady 

• vyloží význam míchy a mozku pro řízení lidského těla 

• vysvětlí ochranu mozku a míchy, uvede příklady jejich poškození a důsledky 

• nacvičí 1. pomoc při úrazu míchy nebo mozku 

• hodnotí nebezpečí zneužívání léků a drog a jejich vliv na nervovou soustavu 

VKZ 

Smyslové 
vnímání 

• vyjmenuje lidské smysly, jejich význam a jim odpovídající smyslová ústrojí, objasní 

jejich spojení s nervovou soustavou 

• popíše vnímání chuti, hmatu, tepla a chladu, smyslová ústrojí zraku a sluchu a jejich 

funkci 

• uvede možnosti poškození smyslových ústrojí, vady oka a význam brýlí 

• vyloží celkovou škodlivost hluku na zdraví 

• uvede, jak se chovat k lidem s postiženým zrakem a sluchem 

F 

Vyšší nervová 
činnost 

• na příkladu objasní vytváření podmíněných reflexů a význam řeči (slova) pro abstraktní 

myšlení 

• vyloží význam odpočinku, spánku a pravidelného denního režimu pro činnost nervové 

soustavy 

• uvede vliv prostředí a mezilidských vztahů na vyšší nervovou činnost 

 

Rozmnožování 
člověka 

• popíše mužské a ženské pohlavní orgány a jejich funkci 

• objasní hormonální řízení rozmnožování a menstruačního cyklu 

• vyloží vliv vývinu pohlavních orgánů v pubertě na celkové chování 

• uvede způsoby prevence před AIDS, příklady pohlavních chorob a jejich prevenci 

• vysvětlí, proč předčasný pohlavní styk může narušit další život jedince 

VKZ 

Vývin nového 
jedince 

• popíše nitroděložní vývin člověka, význam placenty a porod 

• objasní význam hormonů v průběhu těhotenství, porodu a po porodu 

• hodnotí význam zdravého životního stylu matky pro zdraví dítěte, význam vztahu matky 

a dítěte po porodu, důležitost kojení 

• uvede zásady chování k těhotným ženám a k ženám v šestinedělí 

VKZ 

Dědičnost u 
člověka 

• objasní funkci chromozomů a popíše dělení buněčného jádra při vzniku pohlavních 

buněk 

• uvede, že při oplození dochází ke spojení dědičných informací matky a otce 

VKZ 
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• objasní vztah mezi vlastností organismu a vlohou a uvede, že některé vlohy převažují 

nad jinými 

• podle obrázku objasní jednoduché schéma přenosu vloh 

• uvede, že některé choroby jsou dědičné 

• hodnotí význam genetické poradny 

Průběh lidského 
života 

• charakterizuje jednotlivé etapy lidského života 

• objasní význam rodiny a mezilidských vztahů pro zdraví duševní i tělesné 

• vyloží práva a povinnosti rodičů a dětí 

• uvede zásady správného jednání vůči starým lidem 

VKZ 
VKO 

Zdraví a nemoc • objasní, co se rozumí zdravím a nemocí 

• uvede příklady infekčních onemocnění a jejich původců, objasní jejich šíření a prevenci, 

vysvětlí pojem epidemie a pandemie 

• objasní funkci bílých krvinek, význam imunity a možnosti jejího posilování a naopak 

oslabování 

• uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí na člověka a jejich kumulace 

• objasní vlivy nadměrného hluku a drog na člověka (kouření, alkoholu) 

• uvede nejčastější typy onemocnění a vysvětlí, co jsou tzv. civilizační choroby a proč se 

tak označují 

• uvede zásady zdravého způsobu života 

• posoudí nebezpečí úrazů a vyloží zásady 1. pomoci 

VKZ 

Lidská populace • uvede, že každý člověk je členem lidské populace v určité době, v nějakém místě, oblasti 

a na celém světě a že to ovlivňuje jeho život 

• charakterizuje rozdíly mezi lidmi z hledisek kulturních, ekonomických a dalších a 

hodnotí vývoj lidské populace jako velmi nerovnoměrný 

• uvede přibližný počet lidí na Zemi 

• vysvětlí důležitost spolupráce, vstřícnosti a pomoci mezi lidmi 

Z 

Člověk a jeho 
životní prostředí 

• charakterizuje a hodnotí okolní prostředí 

• vyjádří příklady pozitivních a negativních vlivů na člověka, na jaké zdraví i způsob 

života 

• uvede příklady aktuálních environmentálních významných problémů na světě, v naší 

republice a v nejbližším okolí 

• objasní, co rozumí pod pojmem udržitelný rozvoj 

• uvede, jak může přispět k udržitelnosti rozvoje a k ochraně životního prostředí 

Z 
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9.ročník 
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Ekologický přírodopis – 9. ročník 

TÉMA 
UČEBNICE 

ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPA V ŠVP VAZBY A PŘESAHY 

 Žák: 

Opakování   

 • objasní vztahy jednotlivých orgánových soustav  lidského těla k okolnímu prostředí a pro 

život člověka 

• uvede, jak a odkud se do lidského těla mohou dostávat škodlivé látky z prostředí 

• vyloží, jak se člověk vyvíjí 

 

Zkoumání 
přírody 

  

Myšlení a 
způsob života 
lidí 

• objasní vyšší nervovou činnost 

• charakterizuje odlišnosti člověka od ostatních organismů 

• na příkladech vyjádří souvislosti mezi příčinou a následky 

 

Postupné 
rozvíjení 
poznání 

• uvede, jak se vyvíjejí názory na život 

• vyloží, jak poznávání přírody bylo ovlivněno technickým rozvojem 

• uvede zásady pro správné založení pokusu 

• na příkladech objasní, jaký vliv mají základní objevy pro rozvoj společnosti a život lidí 

(ochranu zdraví) 

• uvede význam Louise Pasteura a dalších vědců 

 

Vesmír – Země 
– podmínky 
života 

 Z 

Země ve 
vesmíru 

• charakterizuje postavení Země ve sluneční soustavě a význam vytvoření základních 

podmínek pro život 

• objasní příčinu střídání dne a noci a ročních období 

• rozliší různé části slunečního záření ve vztahu k životu 

 

Stavba Země • popíše stavbu zemského tělesa 

• vyjmenuje základní zemské sféry, objasní pojem litosféra 

• vyjádří vztahy mezi zemskými sférami 

 

Zemská kůra 
Nerosty – 
minerály 

• charakterizuje nerosty a odliší je od hornin 

• uvede příklady nerostů 

• objasní, jak vznikají krystaly, a uvede jejich příklady 

• určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů 

 

Horniny: • uvede příklady vnitřních a vnějších geologických  dějů 

• rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, objasní jejich vznik 

CH,Z 
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Vnitřní 
geologické děje a 
vznik hornin 

• rozlišuje vyvřelé horniny hlubinné a výlevné, objasní jejich vznik, uvede jejich odlišnosti 

a příklady 

• odliší horninové a rudné žíly 

• uvede příklady rud a jejich význam pro člověka 

• jmenuje příklady výskytu rud v ČR 

Vnější geologické 
děje a vznik 
usazených hornin 

• objasní zvětrávání hornin, rozliší zvětrávání mechanické a chemické a vznik krasových 

jevů 

• rozliší sedimenty úlomkovité, organické a chemické a uvede příklady 

• vyloží příčinu vrstevnatosti úlomkovitých sedimentů, rozliší je podle velikosti částic a 

podle zpevnění, uvede příklady 

• uvede názory na vznik uhlí, ropy a zemního plynu a význam těchto přírodních zdrojů 

• podle mapy vysvětlí výskyt sedimentů na území ČR 

 

Přeměny hornin • objasní příčiny přeměny hornin 

• uvede příklady přeměněných hornin 

• charakterizuje vlastnosti přeměněných hornin 

• uvede příklady výskytu přeměněných hornin v ČR 

 

Horninový cyklus • objasní vztahy mezi vyvřelinami, sedimenty a horninami přeměněnými 

• popíše geologický cyklus a uvede jeho časové měřítko 

• uvede, které horniny obsahuje oceánské a které pevninská kůra 

• vyloží význam a využití hornin 

 

Vznik a vývoj 
litosféry 

• popíše pohyb kontinentů, vysvětlí jeho hlavní příčiny a následky 

• objasní vliv pohybu zemské kůry 

• objasní sopečnou činnost, zemětřesení a uvede jejich různé projevy a důsledky pro 

utváření zemského povrchu, přírodu a lidskou společnost 

• vysvětlí, co je centrum zemětřesení a význam seismografů 

• objasní vlivy vody, větrů a zemské přitažlivosti na zemský povrch 

• charakterizuje protichůdnost vnějších a vnitřních geologických dějů 

 

Hydrosféra • vyjádří význam vody pro život na Zemi 

• uvede rozložení vody na Zemi a zapojení života do oběhu vody 

• objasni význam čistoty vody pro zdraví a uvede zdroje pitné vody 

• vyloží význam minerálních vod a zásady pro jejich používání 

• objasní bodové a plošné znečišťování vody a vliv na život 

CH 
Z 

Atmosféra • uvede význam jednotlivých vrstev atmosféry pro život 

• objasní vliv organismů (fotosyntézy a dýchání) na složení atmosféry 

• vyloží vliv používání fosilních paliv na skleníkový jev 

• objasní vlivy okyselování prostředí na organismy a na člověka 

• objasní příčinu a důsledky inverze a uvede zásady chování při smogové situaci 

CH 
Z 
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• uvede podmínky vzniku fotochemického smogu a jeho vliv na organismy 

Pedosféra • vyloží vznik půdy a vlivy podnebí na vlastnosti půdy 

• objasní rozkladné řetězce probíhající v půdě a uvede příklady organismů, které se jich 

účastní, vysvětlí pojem humus a půdní úrodnost 

• rozliší půdní typy a půdní druhy a uvede jejich příklady 

• pozoruje vlastnosti půdy 

• vysvětlí, co je eroze a co ji urychluje 

• objasní význam zeleně pro ochranu půdy před erozí 

• uvede, čím je půda ohrožována a jaké to má důsledky 

• vytkne souvislosti mezi vodou, půdou, ovzduším a živou přírodou 

CH 
Z 
PČ 

Vývoj Země, 
života a člověka 

  

Od vzniku Země 
k nejstarším 
formám života 
 
Prvohory 
Druhohory 
Třetihory 
Čtvrtohory 

• charakterizuje jednotlivé geologické éry a vývoj života v nich 

• popíše rozsah vývoje jednotlivých skupin organismů  ve vztahu k vývoji podmínek na 

Zemi 

• objasní časová měřítka vývoje přírody a porovná je s vývojem člověka 

• vyloží vznik fosilních paliv a zdůvodní jejich neobnovitelnost 

• uvede vlivy podnebí na tvářnost zemského povrchu (dob ledových a meziledových) 

• charakterizuje hlavní předchůdce člověka a vytkne jejich odlišnosti od současného 

člověka 

• charakterizuje biologický a společenský vývoj člověka 

• hodnotí vývoj vztahů člověka k prostředí a k ostatním organismům 

• uvede příklady vědních oborů, které se zabývají studiem Země 

D 
Z 

Vývojová teorie   

Doklady vývojové 
teorie 

• jmenuje Ch. Darwina jako autora vývojové teorie a objasní základy této teorie 

• objasní, co je přírodní výběr a co vytváří jeho předpoklady 

• vyloží souvislosti mezi nadprodukcí potomstva, dědičností, proměnlivostí, přizpůsobivostí 

k prostředí a konkurencí organismů stejného druhu 

• rozliší umělý a pohlavní výběr a uvede příklady 

• uvede výhody a nevýhody specializace k podmínkám prostředí a doloží je příklady 

• uvede různé doklady vývojové teorie; 

porovná stavbu těl rostlina živočichů 

porovná rozšíření příbuzných druhů živočichů ve vztahu k pohybu litosférických 

desek 

porovnává individuální vývin organismů 

uvede způsoby šlechtění a příklady různých odrůd u rostlin a plemen u živočichů 
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Rozmanitost 
organismů 

  

 • uvede přibližný počet organismů na Zemi, zdůvodní význam rozmanitosti přírody a 

nezbytnost její ochrany 

• objasní pojmy: druh, populace, společenstvo, ekosystém a biosféra 

• vyloží, co je ekologická přizpůsobivost, a uvede příklady 

• na příkladech vysvětlí vzájemnou závislost organismů a důsledky porušení přírodní 

rovnováhy 

• charakterizuje ekosystémy typické pro vegetační pásy Země a uvede příklady organismů, 

které v nich žijí 

• zdůvodní prvořadý význam teploty prostředí a přítomnosti vody pro existenci ekosystémů 

• porovná ekosystémy vegetačních pásů a výškových stupňů 

• popíše základní strukturu a funkci ekosystému a odlišnost mezi ekosystémy přirozenými 

(původní les), uměle založenými (některé lesy, rybník) a uměle udržovanými (pole, 

zahrady) 

• objasní celkový oběh látek v biosféře a jeho závislost na sluneční energii 

Z 

Základ a trvání 
života 

  

Buněčný základ 
života 

• popíše a rozliší buňku rostlinnou a živočišnou 

• objasní základní funkce buňky a charakterizuje jejich průběh 

• vyjádří význam buňky jako základní strukturní a funkční jednotky v přírodě 

• objasní vztah fotosyntézy a buněčného dýchání 

• uvede základní rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy a uvede 

příklady 

• vysvětlí význam specializace buněk, vyloží, co jsou pletiva a tkáně, uvede příklady stavby 

a funkce orgánů a orgánových soustav 

• objasní rozdíl mezi dělením buněčného jádra při vzniku tělní buňky a při vzniku pohlavní 

buňky 

• uvede rozdíly mezi rozmnožováním nepohlavním a pohlavním a různé příklady vývinu 

organismů (přímý, nepřímý, s proměnou dokonalou a nedokonalou) 

 

Dědičnost • vyjádří rozdíl a vztah mezi dědičností a proměnlivostí 

• jmenuje J. G. Mendela jako zakladatele nauky o dědičnosti (genetiky) 

• objasní, co je vloha (gen), řekne, že každá vloha je podmíněna dvěma alelami, a rozliší 

alely převládající a potlačené 

• podle schématu určí, co je kříženec 1. a 2. generace, a podle schématu vyjádří první dva 

Mendelovy zákony 

• objasní pojem genotyp a fenotyp 

VKO 
VKZ 
Pěstitelské práce 
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• uvede, že geny jsou uspořádány za sebou v chromozomech a že chromozomy tvoří velmi 

složitá látka, která se označuje jako DNA 

• vyjádří, že každý organismus má určitý počet chromozomů a každý jedinec má určité 

uspořádání DNA, podle kterého je možno ho určit 

• uvede příklady látek a vlivu prostředí, které vyvolávají změny v uspořádání chromozomů 

– mutace, a objasní jejich možná nebezpečí 

• objasní, co je genofond a jaký význam má jeho ochrana 

• vyjádří, že plemena a odrůdy jsou výsledky šlechtění, a objasní, co jsou geneticky 

modifikované organismy 

• hodnotí rozmanitost organismů v přírodě a důležitost její ochrany 

• vlastními slovy vyjádří, co jsou geneticky modifikované organismy (GMO(, uvede jejich 

příklady a objasní význam genetického inženýrství 

Naše příroda   

 • vysvětlí význam podnebí, množství vody a složení zemského povrchu v souvislostech 

s vývojem přírody pro současnou rozmanitost přírody 

• uvede příklady druhové a ekosystémové rozmanitosti v naší přírodě a popíše, které 

ekosystémy jsou v okolí 

• vysvětlí význam a způsoby ochrany jednotlivých druhů organismů i ochrany celých 

ekosystémů s ohledem na regionální zvláštnosti 

• rozliší maloplošná a velkoplošná chráněná území ČR a vyjmenuje naše národní parky 

• charakterizuje ochranu přírody v Evropě a soustavu Natura 2000 

• vysvětlí základní pojmy z učení o přírodě 

VKO 
VKZ 
Z 
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5.6.4 Zeměpis 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

2 2 1+1 1+1 

 
 

 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Zeměpis je realizován v rámci samostatného vyučovacího předmětu s názvem 

Zeměpis. Cílem předmětu Zeměpis je, aby žáci porozuměli přírodním faktům a jejich zákonitostem. 

Příroda je brána jako celek, jejíž části se navzájem ovlivňují. Při výuce žáci poznávají důležité vztahy 

mezi přírodou a člověkem, závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy činnosti člověka na stav 

životního prostředí. 

Učivo postupně žáky seznámí s vesmírem, se Zemí, s kontinenty a státy, ale i s ČR a nejbližším okolím, 

ve kterém žáci žijí. Důležitou součástí výuky je také přiblížení žákům základních globálních problémů, 

na které si žáci utváří vlastní názory a postoje. 

 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v každém ročníku 2. stupně. Vyučování probíhá 

většinou v kmenových třídách. 

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty 

 − chemie: znečišťování planety Země, těžba surovin aj. 

 − fyzika: sluneční soustava, podnebí, počasí .... 

 − přírodopis: vegetační pásy, chráněné oblasti .... 

 − matematika: měřítko mapy, převody jednotek ... 

 − dějepis: kultura národů, hranice států ... 

 − občanská výchova: náboženství, rasismus ... 

 − ICT  

 

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 

 − individuální výuka. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- žák vyhledává (internet, encyklopedie, časopisy, mapy) a třídí informace a na základě jejich pochopení 

je efektivně využívá v procesu učení, praktickém životě (výlety, exkurze, cestování  

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajobě svých výroků 

 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů v písemné i mluvené 

podobě 
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Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k naslouchání a respektování názorů druhých 

- upevňujeme dobré mezilidské vztahy 

- vedeme žáky k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

- vedeme žáky k pochopení enviromentálních problémů, respektu k požadavkům na kvalitní životní 

prostředí 

 

Kompetence pracovní 

- pracujeme s atlasy, mapami, internetem 

 
 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

EV: ekosystémy, základní podmínky života, problémy životního prostředí 

MKV: etnický původ, rasismus, principy solidarity 

MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 

OSV: poznávání lidí, mezilidské vztahy 

VDO: principy demokracie, diktatura 
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6. ročník 

6. ročník 
2 týdně 

 
 

1. přírodní obraz země 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• objasnit důsledky pohybů země 

• vědět o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 
jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost 

• vědět o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 

Země jako vesmírné těleso - tvar a pohyby země, důsledky pohybů 
země na život lidí a organismů, střídání dne a noci, střídání ročních 
období, časová pásma 
krajinná sféra - přírodní sféra a její základní složky a prvky, přírodní 
oblasti země, podnebné pásy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

F ->Vesmír, 
Př ->Geologie 

Vv >Tématické práce, 
F -Vesmír, ->Měření teploty, měření času, 
Př ->Geologie 

 

2. geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozumět základní geografické, topografické a kartografické 
terminologii 

• získat osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umět ho 
popsat a určit jednoduché vazby, vyjádřit, co mu prospívá a škodí 

vybrané obecně používané geografické a topografické pojmy, jazyk 
mapy, symboly, smluvené značky, vysvětlivky 
druhy map, glóbus, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, měřítko 
a obsah plánů a map, orientace map 
praktická cvičení s dostupnými kartografickými produkty 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

  D ->Starověk - staroorientální státy v 
Mezopotámii, 
M ->podobnost 

 

3. regiony světa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyhledat na mapách Asii, Austrálii,Antarktidu, Indický a Tichý 
oceán, rozlišit jejich zásadní přírodní a společenské 
znaky,charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry 

Afrika, Austrálie,Antarktida, Indický a Tichý oceán 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Př ->Biologie živočichů, ->Biologie rostlin a hub 
Vko ->Člověk ve společnost, 
D ->Starověký Egypt 

Př ->Biologie živočichů, 
Ch ->Vzduch, ->Voda 
Vko ->Člověk ve společnost 
D ->Římská říše, ->Starověký Egypt, 
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6. ročník 

 

4. životní prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• znát příklady přírodních a kulturních krajinných složek 

krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 
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7. ročník 

 
7. ročník 
2 týdně, P 

 

 
1. regiony světa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyhledat na mapách Ameriku,Asii, Atlantský a Severní ledový 
oceán , rozlišit jejich zásadní přírodní a společenské znaky, 
charakterizovat polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry 

Amerika, Asie, Atlantský a Sev.led.oceán 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Př >Biologie živočichů, ->Biologie rostlin, 
Vko ->Národ, 

M ->Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, ->Celá 
čísla, racionální čísla, ->Procenta 
Př ->Biologie živočichů, 
Vko ->Člověk ve společnosti, D ->Západní 
Evropa v 15. a 16. století, ->Starověk - 
staroorientální státy v Mezopotámii 
Aj ->Komunikativní složka, gramatické 
kategorie, tematické okruhy, ->Konverzační 
témata, 

 

2. společenské a hospodářské prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vědět ,jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním 
lidských sídel 

obyvatelstvo světa,struktura a rozložení světové populace, její růst, 
pohyb národů, jazykových skupin a náboženství 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 

  

 

3. životní prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvést na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

globální ekologické a enviromentální problémy lidstva 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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8. ročník 
8. ročník 
1+1 týdně 

 

 

1. regiony světa 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyhledat na mapě jednotlivé evropské regiony, rozlišit jejich 
zásadní přírodní a společenské znaky, charakterizovat polohu, 
rozlohu, přírodní , kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry evropských států 

Evropa 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Př ->Biologie živočichů 
Vko ->Člověk hledá svůj svět,  ->Člověk hledající 
společenství, ->Člověk a předpoklady soužití, 
Ch ->Redoxní reakce, ->Voda,  ->Vzduch, -
>Jednoduché anorganické sloučeniny, 
Př ->Ochrana životního prostředí, ->Ekologie, 

Př ->Biologie živočichů, ->Ochrana životního 
prostředí, ->Ekologie, 
Čj ->Pověsti, kroniky, legendy, 
Vko ->Člověk ve společnosti 
Nj ->Komunikativní složka, gramatické 
kategorie, tématické okruhy, 
Aj ->Komunikativní složka, gramatické 
kategorie, tématické okruhy, 
D >Starověké Řecko, ->Římská říše, ->1. 
světová válka, 
Inf ->Prezentace - PowerPoint,  
M ->úvod do statistiky, 
Ch ->Vzduch, 
F ->Jaderná energie 

 

2. společenské a hospodářské prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vědět, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním 
lidských sídel, vyhledat na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace 

globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální 
společenské,sídelní, politické a hospodářské poměry současného 
světa 
světové hospodářství - odvětvová struktura, ukazatelé 
hospodářského rozvoje a životní úrovně, hlavní světové surovinové 
a energetické zdroje 
státy světa - politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení států 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
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9. ročník 
9. ročník 
1+1 týdně 

 

 
1. česká republika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• určit zeměpisnou polohu a rozlohu ČR a její sousední státy, znát 
přírodní podmínky ČR, popsat povrch a jeho členitost, uvést hlavní 
údaje o rozmístění obyvatelstva, vymezit a lokalizovat území 
místní krajiny a oblasti(regionu) podle bydliště nebo školy, 
charakterizovat přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, vyhledat na mapách kraje ČR a charakterizovat 
hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

česká republika - zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry, obyvatelstvo, hospodářství, hospodářské a politické 
postavení čr v evrop a světě 
regiony ČR - územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské 
členění, kraj místního regionu, spolupráce se sousedními státy 
místní region - zeměpisná poloha, kriteria pro vymezení místního 
regionu, rozloha a ohraničení vzhledem k okolním regionům 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vko ->Stát, ->Národ, ->Člověk ve společnosti, -
>Člověk v ekonomických a právních vztazích, 
Ch ->Jednoduché anorganické sloučeniny, -
>Kyselost a zásaditost roztoků 
Př ->Ochrana životního prostředí 

Inf ->Internet, 
Aj ->Komunikativní složka, gramatické 
kategorie, tématické okruhy, 
Vko ->Člověk ve společnosti, 
Ch ->Jednoduché anorganické sloučeniny, -
>Kyselost a zásaditost roztoků 

 

2. terenní geografická výuka, praxe a aplikace 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu, aplikuje v 
terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení 
krajiny, uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve 
volné přírodě 

cvičení a pozorování v terénu v místní krajině, geografická exkurze - 
orientační body, jevy, pomůcky a přístroje, stanoviště, určování 
hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy 
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - živelní pohromy, 
opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5.7 Umění a kultura 

 

Charakteristika oblasti 

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

kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává 

mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. 

 
5.7.1 Hudební výchova 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

1 1 1 1 1 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

1 1 1 1 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Hudební výchova je realizován v rámci vyučovacího předmětu Hudební výchova. 

Vyučovací předmět Hudební výchova umožňuje žákům jiné než racionální poznávání, to znamená 

emotivní a estetické poznávání, rozvíjení cítění a tvořivosti. 

Hudební výchova je realizována na obou stupních v rozsahu 1 hodiny týdně v každém ročníku.  

 

Ve všech ročnících jsou realizovány 4 základní složky hudební výchovy: 

1) vokální činnosti 

2) instrumentální činnosti 

3) hudebně-pohybové činnosti 

4) poslechové činnosti 

 

Nejvýznamnější složkou (stěžejní součást HV) ve všech ročnících jsou vokální činnosti - pěvecký a 

mluvní projev. intonace, hudební rytmus, orientace v notovém záznamu, rozvoj hudebního sluchu. 

Instrumentální činnosti jsou realizovány především v 6. a 7. ročníku - hra na hudební nástroje, Orffův 

instrumentář, hra na klávesové nástroje ( klavír, keyboard ). 

Pohybové činnosti jsou realizovány především v 6. a 7. ročníku - hra na tělo, rytmické doprovody spojené 

s pohybem, orientace v prostoru, dirigování, pohybové písně, jednoduché tance. 

Poslechové činnosti jsou realizovány především v 8. a 9. ročníku - systematický přehled dějin hudby 

evropské a české, hudební dílo a její autor, hudební styly a žánry. 

 

Žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých 

forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek.  

 

Metody a formy práce: 

 − didaktické hry 

 − soutěže 

 − vystoupení 

 − návštěva kulturních akcí 
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Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k praktické činnosti a využívání vlastního hlasu 

- vedeme žáky k rozumění cíle hudebních činností 
 

Kompetence k řešení problémů 

- zapojujeme žáka podle jeho schopností do pěveckých soutěží 

- vedeme žáky k samostatnému získávání informací v různých oblastech hudebního umění 

 

Kompetence komunikativní 

- zajímáme se o názory a náměty žáků 

- zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- motivujeme žáky ke sdělování pocitů a názorů z uměleckého díla 

 

Kompetence sociální a personální 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k tomu, aby chránili a oceňovali naše kulturní tradice, aktivně se zapojili do kulturního dění 

 

Kompetence pracovní 

- u žáků vytváříme pozitivní vztah k hudebním činnostem 

- vedeme žáky ke správnému užívání materiálů souvisejících s hudební výchovou (např. Orffův 

instrumentář, správných technik poslechu hudby ) 

 
 

Průřezová témata v tomto předmětu jsou realizována tato: EGS, MKV,EV, MDV, MV. 
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1. ročník 

 
1. ročník 
1 týdně,  

 

 

1. vokální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• získává správné pěvecké návyky 

• snaží se dodržovat celkovou hlasovou hygienu 

• provádí hlasová a dechová cvičení 

• rozlišuje hlas mluvený i zpěvní, zvuky a tóny kolem sebe 

• umí vytleskat rytmus podle vzoru 

• pozná tóny vysoké, hluboké, dlouhé a krátké 

• zpívá slabě a silně, pomalu a rychle 

• zpívá jednoduché písně 

- dýchání 
- zřetelná výslovnost 
- hlasová hygiena 
- nasazení a tvorba tónů 
- rozšiřování hlasového rozsahu 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a 

sebepojetí 

Tv ->gymnastika 
Čj ->čtení, 
Prv ->Člověk a jeho zdraví 

 

2. instrumentální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• využívá hru na tělo (tleskání, dupání apod.) 

• učí se používat dětské hudební nástroje, jejich správné držení k 
rytmickým cvičením a hudebním doprovodům 

• pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, triangl, bubínek, 
hůlky 

• hraje rytmus na rytmické nástoje, doprovází píseň 

• hraje různé hudební hry 

- hra na tělo 
- hra na nástroje z Orffova instrumentáře 
- rytmizace popěvku, říkadla, rozpočítadla 
- hudební hry (hra na ozvěnu) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kreativita 

Poznávání lidí 

  

 

3. hudebně pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pochoduje a tančí podle rytmu hudby 

• připojí vhodný pohybový projev k písni 

• vyjádří pohybem emocionální prožitek z hudby 

- pohybový doprovod znějící hudby 
- pohybové vyjádření hudby a reakce na její změny 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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1. ročník 

 

4. poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• soustředí se na poslech jednoduché skladby 

• rozlišuje základní vlastnosti tónů: vysoký - nízký, dlouhý - krátký, 
silný - slabý 

• vnímá a rozlišuje hudební kontrasty: slabě - silně, vesele - smutně 

• rozezná tempo písní 

• rozezná hudbu vokální a instrumentální 

• pozná melodii vzestupnou a sestupnou 

• rozlišuje hlas mužský, ženský, dětský 

• pozná podle zvuku základní hudební nástroje (klavír, flétna, 
housle, kytara) 

• vyjádří slovem, kresbou a pohybem zážitek z poslechu 

- kvalita tónů: délka, síla, barva, výška 
- rytmus 
- melodie vzestupná, sestupná 
- hudba vokální, instrumentální 
- lidský hlas a hudební nástroj 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
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2. ročník 

 
2. ročník 
1 týdně, P 

 

 
2. vokální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dbá na správnou techniku zpěvu 

• zpívá podle pokynů učitele (jednotný začátek, tempo písně) 

• melodizuje říkadla, vymýšlí jednoduchý nápěv 

• ke zpěvu vzestupných a sestupných řad tónů umí přiřadit 
pohybové znázornění 

• spojuje melodii písně s rytmickým doprovodem hry na tělo 

• opakuje udaný tón 

• cíleně rozvíjí hlavový tón 

• zpívá jednoduché písně přiměřené věku 

- pěvecké dovednosti: dýchání, výslovnost 
- hlasová hygiena 
- rozšiřování hlasového rozsahu 
- dynamicky odlišný zpěv 
- hudební rytmus 
- hudební hry (otázka a odpověď) 

 

Průřezová témata Přesahy 

 Čj ->vyjadřovací schopnosti, ->čtení, 
Prv ->Rozmanitost přírody, ->Člověk a jeho zdraví 

 

3. instrumentální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• využívá hru na tělo (tleskání, dupání apod.) 

• umí držet nástroje Orffova instrumentáře a zvládne jednoduchý 
doprovod písně 

• pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, trubku, housle 

• hraje rytmus na rytmické nástroje, doprovází píseň 

- hra na tělo 
- hra na hudební nástroje Orffova instrumentáře 
- rytmizace, melodizace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

  

 

2. hudebně pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pohybem vyjádří stoupání a klesání melodie, tempo a dynamiku 
hudby 

• připojí vhodný pohybový projev k písni 

• dovede pochodovat v rytmu 

- pohybový doprovod znějící hudby 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

  

 

3. poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• sluchem rozlišuje a umí hlasově vyjádřit zesilování a zeslabování, 
zrychlování a zpomalování hudby 

• sluchem rozlišuje stoupající a klesající melodii tónové řady 

• pozná podle zvuku základní hudební nástroje (klavír, flétna, 
housle, kytara) 

• vyjádří slovem, kresbou, pohybem zážitek z hudby 

• rozumí pojmům autor textu, autor skladby 

- kvalita tónů: délka, síla, barva, výška 
- pohyb melodie (melodie vzestupná sestupná) 
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instumentální 
- lidský hlas a hudební nástroj 
- interpretace hudby (slovní vyjádření jaká je to hudba a proč je 
taková) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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3.ročník 

 
3. ročník 
1 týdně, P 

 

 
1. vokální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dbá na správnou techniku zpěvu 

• zpívá podle pokynů učitele (jednotný začátek, konec písně, tempo 
a síla) 

• orientuje se v notovém zápise, seznámí se s druhy not, vyčte takt 

• zná význam a smysl pojmů notová osnova, taktová čára, houslový 
klíč 

• vytleskává 2/4 a 3/4 takt 

• zpívá písně, rytmizuje je hrou na tělo 

• zazpívá kánon 

• na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě 

- pěvecké dovednosti: dýchání, výslovnost 
- hlasová hygiena 
- rozšiřování hlasového rozsahu 
- dynamicky odlišný zpěv 
- grafický záznam hudby: notová osnova, taktová čára, druhy not, 
takt 2/4, 3/4, 4/4 
- intonace 
- hudební rytmus 
- kánon 

 

Průřezová témata Přesahy 

 Prv ->Člověk a jeho zdraví, ->Místo. kde žijeme  
Aj ->I have got, He has got, Let's ..., I can, ->my family,at home, toys, 
classroom 
Čj ->psaní, 
Tv ->gymnastika 

 

2. instrumentální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• hraje doprovod hrou na tělo (tleskání, pleskání, dupání) 

• zvládne jednoduchý doprovod písně na nástroje Orffova 
instrumentáře 

• rozlišuje nástroje dechové, žesťové smyčcové a uvede příklad 

• udává tempo tleskáním nebo vyťukáváním dob 

• pohybem vyjádří tempo, dynamiku a emocionální zážitek z hudby 

- hra na tělo 
- hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře 
- reprodukce motivu, témat. jednoduchých skladbiček 
- rytmizace, melodizace 
- hudební hry (hra na ozvěnu, otázka a odpověď) 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Poznávání lidí 

  

 

3. hudebně pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• reaguje pohybem na znějící hudbu 

• předvede taneční hry se zpěvem 

• ovládá základní taneční prvky (přísunový krok) 

- pohybové vyjádření hudby a reakce na její změny 
- pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 
- orientace v prostoru, reprodukce pohybu 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní 

• pozná podle zvuku základní hudební nástroje 

• seznámí se s hymnou ČR 

• chápe rozdíl mezi orchestrem a sólem 

• vyjádří slovem, kresbou, pohybem zážitek z hudby 

- hudební výrazové prostředky, kvalita tónů 
- hudební styly a žánry 
- hudební nástroje 
- interpretace hudby 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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4. ročník 

4. ročník 
1 týdně,  

 

1. vokální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dbá na dodržování pěveckých dovedností a hlasovou hygienu 

• rozlišuje délku not a umí je zapsat 

• zná pojmy repetice, píše houslový klíč 

• z notového zápisu vyčte 2/4, 3/4, 4/4 takt 

• zazpívá jednoduchý dvojhlas 

• orientuje se v notovém zápise 

• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase, dvojhlase 

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) 
- druhy not, houslový klíč, takty 
- dvojhlas 
- intonace, hudební hry (otázka - odpověď, ozvěna) 
- grafický záznam vokální hudby ( čtení a zápis rytmického schématu 
písně, orientace v notovém záznamu a jeho opora při realizaci písně) 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a 

sebepojetí 

Čj ->literární výchova, 
Ns ->Lidé kolem nás, ->Živá příroda, ->Místo, kde žijeme 
Tv ->gymnastika, 

 

2. instrumentální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

• pozná podle obrázku některé základní hudební nástroje 

• rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, bicí, drnkací 

• tvoří jednoduchý hudební doprovod 

• chápe vztah mezi předvětím a závětím 

• pracuje s grafickým záznamem melodie 

• seznámí se se zápisem not c1 -c2 

- hra na hudební nástroje 
- reprodukce motivů, jednoduchých skladbiček 
- rytmizace, hudební improvizace, tvorba předeher, meziher, doher 
- jednodílná písňová forma (a,b) 
- grafický záznam melodie,c1 - c2 
- rytmické schéma jednoduché skladby 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kreativita 

Poznávání lidí 

  

 

3. hudebně pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže taktovat dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt 

• zná několik tanečních her se zpěvem 

• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 
individuálních schopností a dovedností, vytváří pohybové 
improvizace 

- taktování 
- pohybové vyjádření hudby 
- orientace v prostoru, taneční a pohybové hry se zpěvem 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poslouchá vybrané skladby 

• seznámí se s životem a dílem A.Dvořáka, B.Smetany, L.Janáčka 

• pozná opakující se téma v poslouchané skladbě 

• zhodnotí hudební výrazové prostředky 

• poslechem rozliší základní hudební nástroje 

• rozpozná hudební formu 

• porovná hudbu vokální a instrumentální 

• vyjádří slovem, kresbou, pohybem zážitek z poslechu 

- poslech vybraných skladeb 
- život a dílo A.Dvořáka, B.Smetany, L.Janáčka 
- hudební výrazové prostředky: rytmus, melodie, harmonie, 
dynamické změny 
- hudební styly a žánry: hudba pochodová, taneční, ukolébavky... 
- hudební formy: malá a velká písňová forma 
- interpretace hudby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5.ročník 

 
5. ročník 
1 týdně, P 

 

 
1. vokální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dbá na dodržování pěveckých dovedností a hlasovou hygienu 

• rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

• zpívá intonačně a rytmicky čistě dle svých dispozic 

• zazpívá jednoduchý dvojhlas a trojhlasý kánon 

• rozpozná noty s tečkou a umí je zapsat 

• pozná basový klíč 

• učí se taktovat 2/4, 3/4, 4/4 takt 

• umí provést rozbor zapsané písně 

- pěvecký a mluvní projev (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 
tónů) 
- prodleva, lidový dvojhlas, vícehlasý kánon 
- noty s tečkou 
- basový klíč 
- taktování 
- orientace v notovém záznamu 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Ns ->Člověk a jeho zdraví, ->Živá příroda, >Místo, kde žijeme, 
Čj ->čtení, 
Tv ->gymnastika, 

 

2. instrumentální činnost 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• tvoří hudební doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém 
doprovodu, ostinato, prodleva) 

• vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, 
mezihry a dohry a provádí jednoduché hudební improvizace 

• chápe vztah mezi předvětím a závětím 

• čte noty c1 -c2 

- hra na hudební nástroje 
- reprodukce motivů, jednoduchých skladbiček 
- rytmizace, hudební improvizace, tvorba předeher, meziher, doher 
- jednodílná písňová forma (a,b) 
- grafický záznam melodie 
- rytmické schéma jednoduché skladby 
- čtení not c1- c2 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Poznávání lidí 

  

 

3. hudebně pohybové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže taktovat dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt 

• zná několik tanečních her se zpěvem 

• při pohybové improvizaci využívá taneční kroky 

• vyjadřuje chararkter poslouchané hudby a emocionální prožitek 
pohybem 

• rozezná polku od valčíku, menuet 

- takt 2/4,3/4, 4/4 
- pohybové vyjádření hudby 
- taneční a pohybové hry 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. poslechové činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poslouchá vybrané skladby 

• vyjmenuje základní výrazové prostředky 

• pozná základní hudební styly a žánry 

• nabývá povědomí o hudebních skladatelích( Bach, Mozart..) 

• rozliší pojmy dirigent. orchestr 

- poslech vybraných sladeb 
- výrazové prostředky:rytmus, melodie,harmonie 
- hudební styly a žánry:hudba taneční, pochodová apod. 
- hudební skladatelé:A. Dvořák,B. Smetana, L. Janáček, W.A. 
Mozart, J.S. Bach 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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6. ročník 

 
6. ročník 
1 týdně,  

 

1. vokální a instrumentální dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• správně intonuje 

• zná základní pojmy v hudební výchově 

• vyzná se v notovém zápisu 

• vysvětlí význam hudebních znaků 

• správně používá rytmické hodnoty 

• umí zapsat noty do notové osnovy 

• intonuje jednoduché melodie dle notového zápisu 

• zná rytmické a Orffovy nástroje a umí je používat 

• umí zapsat rytmus do not 

• chápe rozdíly v rytmu 

• zná význam trojzvuku a akordu pro doprovod písní 

• hraje stupnici, trojzvuk a akord Cdur na klavír a klávesové nástroje 

• trénuje sluch, vokální čistotu 

- pojmy z 1. stupně - opakování: takt, taktová čára, tón, nota 
- předehra, mezihra, dohra 
- repetice 
- ostinato 
- stupnice C dur 
- rytmické hodnoty not 
- druhy taktu - 2/4 ,3/4 ,4/4 
- intonace 
- pomocné linky a noty na pomocných linkách 
- trojzvuk, akord 
- doprovody písní na klavír 
- hra na rytmické a Orffovy nástroje 
- rytmické vícehlasy 
- zpěv jednoduchých dvojhlasů - kánon 
- prima volta, sekunda volta 
- da Capo al Fine 
- tónorody 
- posuvky - křížek, béčko, odrážka 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

  

 

2. poslechové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• chápe rozdíly v rytmu 

• trénuje sluch, vokální čistotu 

• soustředí se na poslech skladeb 

• orientuje se v poslechových skladbách a jejich výrazových 
prostředcích 

- základní orientace v poslechových skladbách - výrazové prostředky 
- analýza rytmu, tónorodu dur, moll, zvukomalba, dynamika, melodie, 
harmonie, barva 
- analýza zvuku hudebních nástrojů 
- hudební styly a žánry - malá velká písňová forma, rondo, variace 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

  

 

3. pohybové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí vyjádřit rytmus pohybem 

• umí rozeznat druhy taktu a umí je zadirigovat 

• vyjádří změny tempa, dynamiky, harmonie pohybem 

• diriguje 2/4 a 3/4 takt 

- dirigování 2/4, 3/4, taktu 
- pohybové reakce na tempové, dynamické, rytmické, melodické či 
harmonické změny 
- hra na tělo 
- pohybové hry 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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7.ročník 
 

7. ročník 
1 týdně, P 

 

 
1. vokální a instrumentální dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• správně čte notový zápis a umí na něj reagovat 

• zná lidové písně různých regionů 

• dovede rozlišit lidové písně podle nářečí 

• zpívá jednoduchý dvojhlas 

• rozlišuje pojmy homofonie - polyfonie 

• zná základní hudební formy 

• dovede správně rytmizovat 

• umí reagovat na hudební znaky v notovém zápisu 

• umí analyzovat a kreativně používat princip kontrastu 

• umí analyzovat a kreativně používat princip gradace 

• bezchybně zazpívá českou hymnu 

- lidové písně - slezské,valašské, moravské, kopanické, hanácké, 
středočeské, chodské, jihočeské 
- lidové hudební nástroje - cimbál, dudy, klarinet 
- píseně dle žánru - pochodová, milostná, pracovní, vojenská, 
žertovná, obřadní, ukolébavka 
- homofonie, polyfonie - kánon, quodlibet 
- hudba vokální a instrumentální 
- kontrast v hudbě 
- gradace v hudbě - tempa, dynamiky, výrazu 
- písně Národního obrození - Pocestný, Kde domov můj - hymna 
- Národní divadlo 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Komunikace 

Čj ->Balady, romance, ->Pohádky, pověsti, 
Vv ->Výtvarné akce, land art 
D ->Baroko, D ->Renesance a reformace, -
>Románský a gotický sloh, ->Přemyslovci 

D ->Baroko, 
Vv ->Textilní techniky, ->Výtvarné akce, land art 

 

2. poslechové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dovede rozlišit lidové písně podle nářečí 

• rozlišuje pojmy homofonie - polyfonie 

• zná základní hudební formy 

• má přehled o hudebních stylech a žánrech 

• umí analyzovat a kreativně používat princip kontrastu 

• umí analyzovat a kreativně používat princip gradace 

• má povědomí o období Národního obrození a Národním divadle 

• má povědomí o některých hudebních skladatelích 

• zná hudební nástroje, druhy a složení orchestru 

- hudební nástroje - strunné, dechové, bicí, elektrofonické 
- druhy orchestru 
- složení symfonického orchestru 
- tance - lidové, klasické, latinsko-americké, historické, moderní, 
country 
- sonáta, toccata, kantáta 
- muzikál 
- symfonie, symfonická báseň 
- fuga 
- sonátová forma 
- Bach, Vivaldi, Ježek, Smetana, Mozart, Beethoven 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 
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3. pohybové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí pohybově vyjádřit změny rytmu, dynamiky 

• diriguje jednoduché písně 

• má přehled o tancích 

- hra natělo 
- pohybové hry 
- dirigování 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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8. ročník 

 
8. ročník 
1 týdně, P 

 

 
1. vokální a instrumentální dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zpívá písně různých žánrů 

• orientuje se v notovém zápisu v různých zpěvnících 

• umí vysvětlit znaky v notovém zápisu 

• zná rozdíly v tóninách, stupnicích 

• zná vztahy mezi tóny 

• zná druhy hlasů 

• umí doprovodit píseň na Orffovy nástroje 

- písně z učebnice, zeleného zpěvníku, žlutého zpěvníku 
- 6/8 takt 
- intervaly 
- kytarové značky 
- druhy hlasů - soprán, alt, tenor, bas 
- sólo, duo, trio 
- sbor - dětský, mužský, ženský, smíšený 
- dynamika - pianissimo, piano, mezzoforte, forte, fortissimo 
- renesanční písně - Batalion, Růžička, Podzimní 
- renesanční kánon 
- rytmické hodnoty pomlk 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Komunikace 

Čj ->Romantismus v literatuře, 
D ->Kultura a společnost na přelomu 19. a 20. 
století, 
Vv ->Výtvarné akce, land art, 

D ->Kultura a společnost na přelomu 19. a 20. 
století, 

 

2. poslechové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná počátky dějin hudby po období klasicismu 

• zná základní fakta ve vývoji hudby 

• zná základní dílo a význam vybraných hudebních skladatelů 

• poslouchá skladby různých časových období 

• zná vybrané hudební formy 

- vznik hudby 
- hudba v Antice 
- doba románská - gregoriánský chorál 
- doba gotická - husitský chorál 
- renesance - vokální polyfonie 
- baroko - Gabrieli, Montverdi, Vivaldi, Bach 
- klasicismus - Haydn, Mozart, Beethoven 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Etnický původ 

Multikulturalita 

  

 

3. pohybové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pohybově se orientuje v prostoru 

• umí pohybově vyjádřit některé hudební prvky 

- hra natělo 
- dirigování 
- pohybové hry 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9. ročník 
 

9. ročník 
1 týdně, P 

 

 
1. vokální a instrumentální dovednsti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zpívá písně různých stylů a žánrů 

• zná druhy taktu, metrum, tempo 

• chápe výrazové prostředky,umí je rozlišit a kreativně při zpěvu 
používat 

- písně z učebnice, zelený zpěvník, žlutý zpěvník, modrý zpěvník 
- rytmus, tempo, metrum 
- pulsace, lehká a těžká doba 
- výrazové prostředky - melodie, harmonie, rytmus, tempo, 
dynamika, barva 
- trampská píseň 
- písně V+W 
- písně období Semaforu 
- současné trendy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Kooperace a kompetice 

Čj ->Divadlo - písňové texty, 
D ->Evropa a svět po roce 1945, ->2. světová 
válka, 
Vko ->Člověk hledá svůj svět, 
F ->Akustika 

D ->Mezi dvěma válkami, 
Vv ->Výtvarné akce, land art, 
F ->Akustika, 

 

2. poslechové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poslechově umí rozlišit hudbu různých stylů a žánrů 

• zná vybrané hudební formy 

• zná základní fakta vývoje hudby od romantismu po současnost 

• umí analyzovat druhy hudby 

• vyjadřuje vlastní názor na hudbu a její emotivní působení 

- romantismus - Verdi, Wagner, Smetana, Dvořák 
- impresionismus 
- hudba 20.století - Janáček, Martinů, Stravinskij 
- jazz 
- Osvobozené divadlo - Voskovec, Werich, Ježek 
- swing 
- rock and roll, country, western 
- big beat - divadla malých forem 
- současné trendy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

  

 

3. pohybové dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pohybově vyjádří hudbu tancem 

• tříbí hudební cítění a vkus 

• diriguje jednoduché písně 

- hra na tělo 
- dirigování 
- současný tanec 
- základní taneční kroky 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5.7.2 Výtvarná výchova 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

1 1+1 1+1 2 2 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

1+1 2 1 1 

 
 

 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova je realizován v rámci vyučovacího předmětu s názvem 

Výtvarná výchova. Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů vzdělávacího oboru výtvarná výchova stanovených Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. 

Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité pro vzdělávání v rámci oblasti Umění a 

kultura, ale uplatňuje se při získávání poznatků ve všech dalších oborech. 

 

Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, v učebně pč/vv, pořípadě i v keramické dílně a v plenéru. 

Některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž dochází k propojování v různých 

ročnících. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy galerií a probíhajících výstav, práce 

s výtvarnými publikacemi v obecní knihovně i školní a texty na internetu. Důraz je kladen i na rozvoj 

sociálních a pracovních kompetencí v předmětě. 

 

Průřezová témata:  

EV - vztah člověka k přírodě  

EGS - Evropa a svět, jsme Evropané  

OSV - komunikace, kreativita, sebepoznání, hodnoty, postoje, řešení problémů, kooperace 

MDV - práce v týmu, tvorba mediálního sdělení, média ve společnosti 

MKV - lidské vztahy, multikultura 

VDO - principy demokracie 

 

Formy a metody práce:  − metody praktické, problémové, názorné a slovní, projekty 
 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k rozvoji klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- rozvíjíme dovednosti potřebné k výtvarné činnosti 

- předkládáme žákům možnosti použití výtvarných dovedností i v jiných oblastech 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli sami vyhledávat výtvarné informace 

- seznamujeme žáky s výtvarnými pojmy souvisejícími s probíraným učivem 
 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k tomu, aby se nenechali zviklat nezdarem, aby sledovali svá zlepšení a kriticky hodnotili 

své výsledky 

 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k tomu, aby dovedli pracovat ve skupině, stanovujeme pravidla činností 

- vedeme žáky k vytváření příjemné pracovní atmosféry 

- pobízíme žáky k tomu, aby se poučili ze zkušeností druhých 

- vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v práci a odstranit je 
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- vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci získávali sebedůvěru při výtvarné činnosti 

- vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 

 

Kompetence komunikativní 

- nabízíme příležitosti k tomu, aby rozšiřovali výtvarnou slovní zásobu 

 

Kompetence občanské 

- seznamujeme žáky s výtvarným dědictvím a vysvětlujeme jeho význam a kulturně historický původ 

- vytváříme příležitosti k tomu, aby se žáci zapojovali do kulturního života 

- rozvíjíme jejich potřebu výtvarného projevu a obeznamování se s výtvarnou kulturou 

- vedeme žáky k chápání enviromentálních problémů, k rozhodování se v zájmu ochrany přírody 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních zásad při práci 

- vedeme žáky k přípravě a udržování pracovního prostoru 
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1. ročník 

 
1. ročník 
2 týdně, P 

 

1. výtvarné umění kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých výtvarných materiálů 

• seznamuje se se základními návyky a postupy při práci s barvami 

• seznamuje se s technikou malby vodovými a temperovými 
barvami 

• učí se míchat barvy 

• užívá různé druhy štětců 

• uvědomuje si prostorové uspořádání na výkrese 

• seznamuje se s technikou kresby 

• modeluje z vybraných materiálů 

• pozoruje přírodu a své okolí, vyhledává přírodniny 

• využívá přírodnin k vytvoření nových objektů 

• rozlišuje tvary, barvy a strukturu 

• vyjadřuje vlastní prožitky a vjemy pomocí barev 

• tvoří kompozici plochy s využitím libovolných barevných 
geometrických prvků 

• dbá na pravidla bezpečnosti práce 

- barvy: temperové, vodové 
- vlastnosti barev: barvy teplé, studené, husté, řídké, zapouštění 
a míchání barev 
- výtvarné materiály: pastelky, voskový pastel, suchý pastel, tuš 
- modelování: plastelína 
- práce s přírodninami 
-bezpečnost práce 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí Kooperace a kompetice 

Prv ->Lidé kolem nás, ->Rozmanitost přírody, Prv ->Místo, kde žijeme, 
 M ->obor čísel 0-20 

 
 

2.ročník 

 
2. ročník 
1+1 týdně 

 
1. výtvarné umění kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých výtvarných materiálů 

• osvojuje si techniku malby vodovými , temperovýmí barvami 

• umí míchat barvy , používat různé druhy štětců 

• zdokonaluje kresbu tužkou,pastelkou,suchým a voskovým 
pastelem, tuší 

• přiměřeně svému věku a vnímání postihne proporce postavy a 
různých předmětů 

• modeluje z plastelíny, hlíny 

• seznamuje se s různými kombinovanými technikami /frotáž, koláž, 
tiskátka / 

• snaží se barevně vyjádřit své pocity a nálady 

• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

• malbou a kresbou vyjadřuje vnímání skutečnosti 

• uvědomuje si prostorové uspořádání na výkrese 

- barvy: temperové, vodové 
- vlastnosti barev: barvy teplé, studené, husté, řídké, zapouštění 
a míchání barev 
- výtvarné materiály: pastelky, voskový pastel, suchý pastel, tuš 
- modelování: plastelína,hlína , modurit 
- práce s přírodninami 
- bezpečnost práce 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Prv ->Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody ->Místo, kde žijeme 
Pč >Pěstitelské práce, 
Čj ->čtení 
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3.ročník 

 
3. ročník 
1+1 týdně, P 

 

 
1. výtvarné umění kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých výtvarných materiálů 

• zvládne techniku malby vodovými a temperovými barvami 

• umí míchat barvy, používat různé druhy štětců 

• rozliší barvy základní, podvojné, teplé, studené 

• zdokonaluje kresbu tužkou, pastelkou, suchým a voskovým 
pastelem, tuší 

• přiměřeně svému věku a vnímání vystihne proporce postavy a 
různých předmětů 

• modeluje z plastelíny, hlíny, moduritu, těsta, papíru na základě 
představivosti nebo skutečnosti 

• seznamuje se s různými kombinovanými technikami /koláž, 
tiskátka, frotáž / 

• osvojuje si dovednosti práce s linií 

• snaží se barevně vyjádřit své pocity, nálady 

• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

• poznává ilustrace několika známých českých ilustrátorů 

• malbou a kresbou vyjadřuje vnímání skutečnosti - na základě 
vlastního prožitku, vyprávění, četby, filmu 

• uvědomuje si prostorové uspořádání na výkrese 

- barvy: temperové, vodové 
- vlastnosti barev: barvy teplé, studené, husté, řídké, zapouštění 
a míchání barev 
- výtvarné materiály: pastelky, voskový pastel, suchý pastel, tuš 
- modelování: plastelína,hlína , modurit 
- práce s přírodninami 
- bezpečnost práce 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

M ->geometrie, 
Tv ->bruslení, 
Prv ->Rozmanitost přírody, ->Místo. kde žijeme, 
Čj ->čtení 
Pč ->práce s drobným materiálem,  

 
 

4. ročník 

4. ročník 
3 týdně 

 

 

1. výtvarné umění kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období 

• zvládá malbu a kombinaci různých výtvarných technik 

• umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 

• pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a 
proporční vztahy 

• komunikuje o obsahu svých prací 

• umí přesněji výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy 

• prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období 

• zvládne obtížnější práce s linií 

• zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životní ch zkušeností 
ve svých výtvarných projevech 

• hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání 

• umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, dotváření, 
apod. 

• využívá při výtvarných činnostech různé materiály 

• uvědomuje si prostorové uspořádání na výkrese 

- barvy: temperové, vodové 
- vlastnosti barev: barvy teplé, studené, husté, řídké, zapouštění 
a míchání barev 
- výtvarné materiály: pastelky, voskový pastel, suchý pastel, tuš, 
uhel, rudka 
- modelování: plastelína,hlína , modurit, těsto 
- práce s přírodninami 
- bezpečnost práce 

 

Průřezová témata Přesahy 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí 

Tv ->bruslení, Ns ->Živá příroda, ->Místo, kde žijeme, ->Rozmanitost 
přírody, 
M ->Geometrie, 
Čj - >literární výchova, ->čtení 

5. ročník 

 
5. ročník 
2 týdně 

 

 
1. výtvarné umění kolem nás 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládne malbu 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 

• 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 
v návaznosti na komunikaci 

• zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti 

• hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání 

• umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, dotváření, 
apod. 

• využívá při výtvarných činnostech skládání, mačkání, stříhání, 
trhání, vyklápění, posouvání 

- barvy: temperové, vodové 
- vlastnosti barev: barvy teplé, studené, husté, řídké, zapouštění 
a míchání barev 
- výtvarné materiály: pastelky, voskový pastel, suchý pastel, tuš, 
uhel, rudka 
- modelování: plastelína,hlína , modurit, těsto 
- práce s přírodninami 
- bezpečnost práce 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Ns ->Rozmanitost přírody, ->Místo, kde žijeme ->Živá příroda, ->Člověk 
a jeho zdraví 
Čj ->čtení, ->psaní 
M ->geometrie, 
Tv ->bruslení, ->atletika, , 
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6. ročník 

 
6. ročník 
1+1 týdně 

 

 
2. Kresební studie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných 
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání 

• uplatňuje osobitý přístup k realitě 

• variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

- 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, vyvažování, přímka, 
křivka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. Rozvíjení smyslové citlivosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá vizuální obrazné vyjádření k zachycení zkušeností 
získaných pohybem, hmatem a sluchem 

- souvislost zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů 
- plastická tvorba - papír, hlína, drát, sádra 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. Malba vodou ředitelnými barvami 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy 

- teorie barev - barevný kruh - teplé a studené barvy, barvy 
kontrastní, barvy komplementární, barevný valér 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

5. Plastická a prostorová tvorba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své představy 
dokáže převést do objemových rozměrů 

- společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. Nauka o perspektivě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření 

- perspektiva paralelní a šikmá 
- umístění postav na plochu, velikosti objektů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. Třetí prostor budovaný liniemi 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

- animace - fázování pohybu jednoduchých předmětů 
- práce s www stránkami 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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6. ročník 

 

8. Subjektivní vyjádření fantastických představ 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační 
kontext vlastního vyjádření 

- subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých 
materiálů a výtvarných postupů - kombinované techniky 
- kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků - uplatnění 
při vlastní tvorbé 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

9. Přírodní motivy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových 
barvách k osobitému výtvarnému vyjádření 

- přírodní motivy, člověk, svět, vesmír, bytosti, události 
- zvětšování, zmenšování - detail, polodetail, celek 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

10. Lidská figura 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáže 
vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše 

- tvarová stylizace - Řecko, Řím 
- tvarová a barevná kompozice 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

11. Dekorační práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění 

- využití tvaru, linie, kombinace barev a pravidelného střídání 
lineárních symbolů 

- písmo a užitá grafika 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

12. Tematické práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům 

- Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná výzdoba 
interiéru 
- tradiční lidová řemesla ve výtvarné tvorbě 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Vko ->Majetek, vlastnictví, ->Život ve škole 
Z ->Tvar a pohyby Země, ->Sluneční soustava, 
Hv ->Poslechové činnos  
Čj ->Popis, Vypravvání 
Př ->Biologie rostlin a hub, 
D ->Římská říše, ->Starověké Řecko, -
>Starověký Egypt, ->Starověk - staroorientální 
státy v Mezopotámii, ->Mladší a pozdní doba 
kamenná, -> Pravěk - starší doba kamenná 

 

 

13. Subjektivní výtvarné vyjádření reality 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá vizuální obrazné vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní 
osobě 

- vnímání okolních jevů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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7. ročník 

 
7. ročník 
2 týdně, P 

 
2. Prvky vizuálního obrazného vyjádření 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných 
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání 

• uplatňuje osobitý přístup k realitě 

• uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a postupů 

- kresebné etudy - linie, tvar, objem, šrafování 
- analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné prvky 
- experimentální řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, 
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - horizontála, 
vertikála, kolmost, střed, symetrie, asymetrie, dominanta 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

Čj ->Vypravování, ->Popis, 
Vko ->Volný čas 
Př ->Biologie rostlin, 
D ->První státy Slovanů a vznik uherského státu, 
->Renesance a reformace, ->Románský a 
gotický sloh 
F ->Vlastnosti světla, 
Hv ->Poslechové činnosti, 

D ->Baroko, D ->Křesťanství, Francká, 
Byzantská a Arabská říše, 
Vko ->Volný čas 
M ->Čtyřúhelníky a hranoly, ->Poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost, 

 

3. Rozvíjení smyslové citlivosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá vizuální obrazné vyjádření k zachycení zkušeností 
získaných pohybem, hmatem a sluchem 

- přenášení prostoru na plochu 
- záznam autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

  

 

4. Barevné vyjádření 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy 

• hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací 

- byzantské, arabské umění 
- odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly - využití ve 
volné tvorbě i v praktickém využití 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

5. Kategorizace představ 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozliší působení vizuálního obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

- kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

246  

 

7. ročník 

 

6. Užitá grafika 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické cítění 

- písmo - styly a druhy písma 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 

  

 

7. Vlastní prožívání 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své osobitosti 
a originality 

• užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v proměnách, vývoji 
a vztazích 

• užívá vizuální obrazné vyjádření k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

- vlastní prožívání 
- interakce s realitou 
- událost - originální dokončení situace - vyprávění výtvarnými 
prostředky 
- uplatnění subjektivity ve vizuálním obrazném vyjádření 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. Práce s uměleckým dílem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uvědomuje si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů 
interpretace vizuálního obrazného vyjádření 

• vytváří společné kompozice v prostoru - instalace 

• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvářených vizuálních obrazných vyjádření v sociálních vztazích 

• nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

- experimenty s reprodukcemi uměleckých děl - hledání detailu, 
základních geometrických tvarů, skládání, deformování, dotváření 
kresbou a barvou 
- roláž 
- architektura 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

9. Vlastní tvorba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění - 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

- kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní tvorbě a interpretaci 
- barevné kompozice geometrických tvarů, tvarová kompozice 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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8. ročník 
 

 

8. ročník 
1+1 týdně, P 

 

 
1. Kresebné etudy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných 
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání 

• uplatňuje osobitý přístup k realitě 

• užívá vizuálně obrazné vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností 

• správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor 

• užívá perspektivních postupů 

- etuda s linií jako výtvarným prostředkem 
- různé typy zobrazení 
- praktické ověřování a postupné využívání kompozičních principů 
(dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý 
řez, kontrast, harmonie) v experimentálních činnostech a vlastní 
tvorbě 
- zdokonalování technik kresby - způsoby stínování, kontrast 
- lineární perspektiva - sbíhavá, úběžníková 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 
 

 

2. Práce s uměleckým dílem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí 
i z osobních zkušeností a prožitků 

- teoretické práce - renesance, baroko, klasicismus - na příkladech 
konkrétních výtvarných děl vyhledávat a srovnávat různé způsoby 
uměleckého vyjadřování 
- pozorují, porovnávají a zařazují do historických souvislostí základní 
stavební prvky architektury ( římsa, okno, portál, sloup, sgrafita, 
mozaika) -renesance, baroko 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Psychohygiena 

Kreativita 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

3. Tematické práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozvíjí se v estetickém cítění - využívá dekorativních postupů 

• k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění a 
digitálních médií - xerox, počítačová grafika, fotografie 

- Vánoce, Velikonoce ( u nás, jak se slaví v jiných zemích ) 
- písmo, užitá grafika, reklama a propagační prostředky 
- práce s kopírkou, internetem, fotografií 
- výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

F ->Formy energie,  
Př ->Biologie živočichů, ->Biologie rostlin 
Pč ->Volba profesní orientace, ->Společenské 
chování 
M ->válec 
D ->Porevoluční Evropa, 
Vko ->Člověk hledající společenství, 
 

Hv ->Poslechové činnosti, 
Vko ->Člověk hledající společenství, 
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8.ročník 

4. Grafické techniky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v grafických technikách 

- linoryt, tisk z koláže, papíroryt 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

  

 

5. Malba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a vrství 
barvy 

• umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových 
barvách k osobitému výtvarnému vyjádření 

- objemové vyjádření námětu barvami - doplňkové a lomené barvy, 
valéry, barvy podobné a příbuzné 
- subjektivní barevná škála 
- správná technika malby - zvládnutí větší plochy 
- krajinářské školy 19. století 
- technika akvarelu, pastel 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. Práce s netradičními materiály 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační 
kontext vlastního vyjádření 

• kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s nimi 

- netradiční materiály 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9.ročník 

9.ročník 
1týdně 

 
1. Techniky kresby 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných 
elementů zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání 

• uplatňuje osobitý přístup k realitě 

- tužka, pero, uhel, rudka 
- dynamická kresba ( kruh, koloběh vody, zátiší s jablky, kresba 
hlavy ) 
- uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 
průběhu ( vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty ) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Kreativita 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

2. Barvy 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových 
barvách k osobitému výtvarnému vyjádření 

- komplementární barvy - textura 
- symbolika barev, mísení barev, působení barev, vztahy mezi 
barvami 
- kontrast ( barevný, světelný ) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 

  

 

3. Práce s uměleckým dílem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření uměleckých projevů 
současnosti a minulosti 

• orientuje se v oblastech moderního umění 

• porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace viz. obr. 
vyjádření 

• vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

- umění 1. pol. 20.stol. a 2. pol. 20. stol (např. kubismus, 
surrealismus, impresionismus) 
- seznámení s hlavními současnými trendy výtvarného umění ( 
instalace, performance, videoart, multimedia, akční umění - akční 
tvar malby a kresby, land-art, happening ) 
- základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy 
- rozdíly výtvarných vyjádření (abstraktní, popisné, alegorické, 
symbolické, atd.) 
- výtvarná řada - výtvarné trendy 20. stol. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9.ročník 

4. Grafické techniky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v grafických technikách 

- tisk z výšky, plochy, hloubky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

5. Rozvíjení smyslové citlivosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných 
pohybem, hmatem a sluchem 

- reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly 
- uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření 
- převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním vzájemných 
souvislostí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. Subjektivní vyjádření fantastických představ 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie 

• zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a 
neobvyklé 

- vytváření obrazových znaků na základě fantazie, kombinací 
představ a znalostí - rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy 
představivosti znaky pocházejí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. Prostorová tvorba 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování 

- modelování 
- práce v plenéru 
- krajinomalba, frotáž 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. Tematické práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v proměnách, vývoji a ve 
vztazích 

• k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění - 
počítačová grafika, fotografie, kopírka 

- práce s počítačem, fotoaparátem a kopírkou 
- reklama a propagační prostředky ( obaly, plakáty, prostředky 
doplńkové reklamy, jednotlivé propagační materiály ) 
- společná práce - komunikace 
- vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 F ->Přeměny skupenství, ->Vesmír 
Ch ->Chemie a společnost, 
Př ->Ochrana životního prostředí, 
Vko ->Člověk hledá svůj svět,  
Čj ->Vize a fantazie,  
D ->Evropa a svět po roce 1945, ->Mezi dvěma 
válkami, 

Inf ->Front Page, ->Internet 
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5.8 Člověk a zdraví 

 

Charakteristika oblasti 

 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní 

pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost 

osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. 

 
5.8.1 Výchova ke zdraví 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

1  1 0 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je začleněn do vyučovacího předmětu se shodným názvem. 

Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina 

týdně. 

Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. 

Smyslem předmětu je utváření správných životních postojů i návyků u žáků. Žáci by měli získat základní 

vědomosti z oblasti ekologie, první pomoci, sexuální výchovy, péče o dítě, ale cílem předmětu je především 

podpora zdravého způsobu života a ochrana zdraví. Je zde zahrnuta také problematika mezilidských vztahů 

(kamarádství, partnerský a rodinný život), změn v dospívání, volby budoucího povolání a společensky 

nežádoucích jevů (zejména agresivita, návykové látky). 

 

Výuka probíhá v kmenových třídách a dle možností také v učebně informatiky. Frontální výuka je ve velké 

míře doplňována metodami aktivizujícími utváření vlastních hodnot a postojů, sociálních vztahů a 

komunikačních dovedností (diskuse, praktická cvičení, simulace problémových situací, dramatizace, besedy, 

psychosociální hry apod.). Podporováno je také využívání elektronických zdrojů informací, zejména internetu, 

vzdělávacích videokazet a výukových programů. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí: 

 Kompetence k učení 

- zadáváme takové úkoly, při kterých žáci využívají různých zdrojů informací, 

především zdrojů dostupných a využitelných v praktickém životě (internet, tisk) 

- vedeme je k plánování, organizaci vlastního učení 

- zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

- zařazujeme metody, při kterých docházejí k závěrům, řešením sami žáci 

- sledujeme při hodině pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

- klademe otevřené otázky 

- ukazujeme žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

- podněcujeme žáky k argumentaci, ke kritickému myšlení, k obhajobě svého 

rozhodnutí 

- vedeme žáky ke vnímání nejrůznějších problémových situací - mimořádných situací, 

krizových situací a k plánování způsobů řešení problémů 
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- apelujeme na samostatnost a osobní zodpovědnost žáků v jednání a rozhodování 
 

 

 

Kompetence komunikativní 

- vyzýváme žáky k otevřené komunikaci, ve které mohou prezentovat svou práci, své 

názory či postřehy, ale zároveň též hodnotit diskutované otázky či práci druhých 

- vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

- vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

- zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

- vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její 

výsledky 

- vedeme žáky k tomu, aby chápali základní ekologické souvislosti, respektovali 

požadavky na kvalitní životní prostředí 

- vedeme žáky k tomu, aby se rozhodovali v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 

Kompetence pracovní 

- umožňujeme žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, 

encyklopediemi,... 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- vytváříme pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 
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6. ročník 
 

6. ročník 
1 týdně 

 

1. rodina a širší sociální prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
 

• uvědomí si závislost dítěte na rodině, zázemí... 
• popíše rozdíl mezi kamarádstvím, přátelstvím a láskou 
• popíše vztahy mezi spolužáky a sourozenci 
• vyjmenuje své životní role 

 
Rodina 
Vztahy v rodině 
Změny v rodině 
Tradice a svátky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy  

Kooperace a kompetice 

Komunikace 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověk k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Kulturní diference 

 

ČESKÝ JAZYK – pohádky, tradice 

 

PŘÍRODOPIS – návykové látky 

 

ANGLICKÝ JAZYK – family, hobbies 

 

 

2. péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• vysvětlí pojmy tělesné, duševní a sociální zdraví 
• diskutuje o problematice zdraví 
• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví 
• popíše formy prevence před nemocemi 
• uvědomí si odpovědnost jedince za zdraví 
• diskutuje o vlastním názoru k problematice zdraví 
• zastává svůj vlastní názor o zdraví 
• vyjmenuje poruchy příjmu potravy 
• vyjmenuje zásady tělesné a duševní hygieny 

 

 
Zdravý způsob života 
Nemoci 
Osobní hygiena a odívání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, 

sebeorganizace 

Psychohygiena 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

 

 

PŘÍRODOPIS – lidské tělo 

 

ANGLICKÝ JAZYK – human body, health, 

clothes 
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6. ročník 

3. zdravá výživa 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• zná stravovací zvyklosti u nás s ohledem na zásady zdravé 

výživy 
• rozlišuje zdravé a méně zdravé potraviny 
• umí šetrně zacházet s potravinami, včetně skladování 
• dodržuje bezpečnost a hygienu při práci v kuchyni 
• umí připravit jednoduché pohoštění 
• dodržuje zásady správného stolování 
• umí hospodařit s penězi - nákup potravin 

 
Složky potravy 
Zásady zdravé výživy 
Hygiena, bezpečnost a ochrana 
Správné stolování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání  

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

 

MATEMATIKA – finanční gramotnost 

 

PŘÍRODOPIS  - trávicí soustava, vylučovací 

soustava, metabolismus 

 

ANGLICKÝ JAZYK – food, helath 

 

 

 

4. prevence zneužívání návykových látek 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• vyjmenuje návykové látky 
• uvědomuje si zdravotní rizika kouření, alkoholu, drog 
• rozezná nejznámější léčivé a jedovaté látky 
• neužívá léky bez vědomí lékaře 
• zná vhodné využívání volného času - prevence návykových látek 
• orientuje se v nabídce specializované pomoci 

 
Návykové látky – drogy, allkohol, tabák 
Hazardní hry 
Léky 
Volný čas 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Psychohygiena 

Hodnoty, postoje, etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

 

PŘÍRODOPIS – návykové látky (houby,...) 
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6. ročník 
 

5. sexuální výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• popíše tělesné, duševní a společenské změny u jedince 

• vysvětlí pojmy reprodukční zdraví a sexuální dospívání 

• popíše bezpečný sex 

• chápe význam zdrženlivosti v dospívání 

• je veden k zodpovědnosti za vlastní jednání a chování 

• uvede pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 

• uvědomí si zdravotní rizika pohlavně přenosných chorob 

• dbá na bezpečnost před sexuálním zneužitím 

• umí se orientovat v pořadech sdělovacích prostředků - vhodné, 

nevhodné filmy pro mládež 

 
Přátelství, manželství, rodičovství 
Lidské tělo, rozdíl pohlaví, změny v pubertě 
  Základy lidské reprodukce 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí  

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Komunikace 

Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy  

Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

Stavba mediálních sdělení 

 

PŘÍRODOPIS – lidské tělo (rozmnožovací 

soustava), lidská sídla (bakterie, viry, plísně) 

 

 

 
 

 

6. osobní bezpečí 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• projevuje bezpečné způsoby chování v kontaktu s vrstevníky 
• dbá na bezpečnost v různých prostředích, pohybové hry, 

příroda, domov, ulice, diskotéka 
• odmítne sliby, dotyky, lákání a dárky od osob, které nezná 
• dokáže poskytnout první pomoc 
• přivolá pomoc dospělých, policie v situacích cizího ohrožení 

 
Bezpečné chování 
Poskytování první pomoci 
Šikana a jiné patologické jevy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí  

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů 

Hodnoty, postoje, etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

 

TV – pohybové hry 

 

PŘÍRODOPIS – první pomc 
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8. ročník 
 

8. ročník 
1 týdně 

 

 
1. rodina a širší sociální prostředí 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• dokáže komunikovat, přizná kritiku 
• uvědomuje si vhodné výchovné cíle v rodině pro správný 

rozvoj osobnosti 
• projevuje úctu k rodinným tradicím a zvyklostem 
• slušně se chová ke starším a mladším lidem 
• uvede rizika spojená s neúvaženou volbou životního partnera 
• při komunikaci používá kulturní slovník 
• uvědomuje si zodpovědnost za své chování 

 

Vztahy v rodině 
Tradice a svátky 
 Volba partnera 
 Vznik manželství 
 Vlastní soukromí 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy  

Kooperace a kompetice 

Komunikace 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověk k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

Kulturní diference 

 

ČESKÝ JAZYK – pohádky, tradice 

 

PŘÍRODOPIS – návykové látky 

 

ANGLICKÝ JAZYK – family, hobbies 

 

 

2. péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• vysvětlí význam péče o zdraví 
• snaží se uplatňovat zásady zdravého způsobu života 
• chrání se před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
• přebírá odpovědnost za zdraví vlastní a ostatních 
• rozpozná pocity a potřeby lidí tělesně a smyslově postižených 
• uplatňuje hygienické zásady a návyky vztahující se k 

osobní a intimní hygieně, hygieně odívání 
• zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, 

otužování a rekreaci 
 

Zdravý způsob života 
Nemoci 
Osobní hygiena a odívání 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, 

sebeorganizace 

Psychohygiena 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

 

PŘÍRODOPIS – lidské tělo 

 

ANGLICKÝ JAZYK – human body, health, 

clothes 
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8. ročník 
 

3. zdravá výživa 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• orientuje se ve zvyklostech jiných kultur 
• rozlišuje zdravé a méně zdravé potraviny 
• dodržuje bezpečnost a hygienu při práci v kuchyni 
• dodržuje zásady správného stolování 
• umí hospodařit s penězi - nákup potravin 

 
Živiny a jejich význam 
Alternativní směry stravování 
Zásady zdravé výživy 
Hygiena, bezpečnost a ochrana 
Správné stolování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání  

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

 

MATEMATIKA – finanční gramotnost 

 

PŘÍRODOPIS  - trávicí soustava, vylučovací 

soustava, metabolismus 

 

ANGLICKÝ JAZYK – food, helath 

 

 

4. prevence zneužívání návykových látek 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
 

• uvědomuje si zdravotní rizika kouření, alkoholu, drog 
• rozezná nejznámější léčivé a jedovaté látky 
• diskutuje o životní perspektivě mladého člověka 
• zná vhodné využívání volného času - prevence návykových látek 
• popíše strategie reklam při propagaci tabákových 

výrobků a alkoholu 
• obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot 

jako protiargument zneužívání návykových látek 
• orientuje se v trestně právní problematice návykových látek 
• popíše manipulativní vliv sekt na dospívající 

 

 
P řírodní látky léčivé a toxické - rozdělení, účinky 

Hazardní hry,  
Přenos infekce HIV/AIDS 
Sekty, drogy, náboženství 
První pomoc při problémech s návykovými látkami 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Psychohygiena 

Hodnoty, postoje, etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

 

 

PŘÍRODOPIS – návykové látky (houby,...) 
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8. ročník 
 

5. sexuální výchova 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• vysvětlí rozdíly mezi přátelstvím, zamilovaností, 

náhodnou známostí a láskou 
• uvede zdravotní rizika nechráněného pohlavního styku 
• vysvětlí početí a vývoj dítěte před narozením 
• vysvětlí roli matky a otce při péči o dítě a při jeho výchově 
• vyjmenuje nejčastější choroby přenosné pohlavním stykem 

 

 
Reprodukce jedince, početí, těhotenství 

     Způsoby odmítnutí, riziko předčasného pohlavního styku 
Plánované a neplánované rodičovství 
Metody antikoncepce 
Umělé přerušení těhotenství 

     Sexuální orientace 
Pohlavně přenosné choroby 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí  

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Komunikace 

Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy  

Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

Stavba mediálních sdělení 

 

PŘÍRODOPIS – lidské tělo (rozmnožovací 

soustava), lidská sídla (bakterie, viry, plísně) 

 

 

6. osobní bezpečí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• projevuje bezpečné způsoby chování v různých situacích 
• uplatňuje dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a 

agresi ze strany médií 
• uvede, jak je třeba se zachovat při ohrožení mimořádnou 

událostí 
• vysvětlí postup při evakuaci 
• ovládá základní postupy první pomoci 

 
Bezpečné chování 
Nebezpečí při komunikaci s neznámou osobou 
Šikanování 
Mediální výchova 
Týrané a zneužívané děti 
Poskytnutí první pomoci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí  

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů 

Hodnoty, postoje, etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 

reality 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

 

PŘÍRODOPIS – první pomoc 

 

ĆESKÝ JAZYK – kritické čtení 

 

 

  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

259  

 

5.8.2 Tělesná výchova 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

2 2 2 2 2 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

2 2 2 2 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova je začleněn do vyučovacího předmětu se shodným názvem 

Tělesná výchova. Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně od 1. - 9. ročníku. Výuka probíhá 

v tělocvičně, venku na hřišti, v hale, na bazéně. Veškerá činnost v tělocviku je záměrně a promyšleně 

vytvářena pro žáky a v jejich prospěch. 

Učitelé se snaží respektovat individuální možnosti a potřeby jednotlivých žáků ve snaze rozvíjet je a 

neprohlubovat nedostatky. 

 

Ve výuce na 1. stupni převažují spontánní pohybové činnosti a hravé prvky, které vycházejí z přirozených 

pohybů (chůze, běhu, skoků, hodů, lezení, klouzání, houpání,...). Postupně si žáci navykají na všechny 

organizační potřeby, učí se znát a rozumět základním významům jednotlivých činností. Poznávají vlastní 

pohybové schopnosti a jejich individuální rozvoj. Učí se spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva, 

rozdělování a přijímání úkolů, vyslechnutí a přijetí pokynů a dodržování pravidel fair play. Žáci znají 

základní pravidla hygieny a bezpečnosti při tělesných aktivitách. Využíváme tělocvičnu, školní hřiště,v 

závislosti na počasí podnikáme turistické vycházky, v zimě zimní sporty dle přírodních podmínek. 

Plavecký výcvik probíhá ve 2.,3.a 4.ročníku. 

 

Výuku na 2. stupni lze charakterizovat jako postupný přechod na převážně řízené činnosti se zvyšujícím 

se podílem soutěží, sportovních prvků a výkonů, se vzrůstající obsahovou i organizační náročností, s 

výrazným podílem samostatné a tvořivé činnosti. Žáci sledují vývoj vlastní fyzické kondice, hledají 

vhodnou taktiku v individuálních i kolektivních sportech, přemýšlejí o problému při ovládnutí cviku či 

sportovního prvku, dodržují pravidla fair play, znají rizika při pohybových činnostech a první pomoc při 

úrazech lehčího charakteru. Žáci se zúčastňují sportovních soutěží, lyžařských kurzů. 

 

V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu 

sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním 

oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s žáky používá veškeré 

dostupné nářadí a náčiní. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- žák poznává smysl a cíl svých aktivit 

- žák plánuje, organizuje a řídí vlastní činnost 

- vedeme žáky k užívání osvojeného názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka,... 

 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k bezpečnému chování ve sportovním prostředí 

- vedeme žáky k řešení problémů v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním 

prostředím, nářadím a náčiním 

 

Kompetence komunikativní 

- žák komunikuje na odpovídající úrovni 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

- žáky vedeme ke spolupráci při týmových pohybových činnostech a soutěžích 
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Kompetence sociální a personální 

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj 
 

Kompetence občanské 

- žák si formuje volní a charakterové rysy, zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 

- žák se aktivně zapojuje do sportovních aktivit 

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, divák, rozhodčí,...) 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti 

- žák ovládá základní postupy první pomoci 

- žák je veden k efektivitě při organizování vlastní práce 

 

 
Předmětem prolínají průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

 Environmentální výchova (EV)  

Výchova demokratického občana (VDO) 
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1. ročník 

1. ročník 
1 týdně 

 

 
2. zdravotně zaměřené činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 
cviků 

• dbá na správné dýchání 

• učí se kompenzační a relaxační cviky 

• učí se vyjádřit melodii rytmem pohybu 

- cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - jednoduché tanečky, 
základy estetického pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

3. příprava ke sportovnímu výkonu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• učí se připravit organismus před pohybovou aktivitou 

• učí se protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- příprava organismu ke sportovnímu výkonu 
- zdravotně zaměřené činnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. bezpečnost a hygiena v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se s pravidly bezpečnosti a hlavními zásadami hygieny 
při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

• učí se reagovat na smluvené povely, gesta a signály pro 
organizaci činnosti 

• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

- bezpečnost a hygiena při sportování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

5. základy sportovních her 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• učí se spolupracovat při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích 

• učí se jednat v duchu fair-play 

• nacvičuje přihrávku jednoruč, obouruč 

• zná a dodržuje základní pravidla her 

• učí se soutěžit v družstvu 

• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i pro družstvo 

- míčové a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her 
a soutěží 
- zásady jednání a chování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Čj ->psaní, 
Hv ->hudebně pohybové činnosti, 
Prv ->Člověk a jeho zdraví, 

 

 

6. základy atletiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se s technikou hodu kriketovým míčkem 

• učí se nízký start 

• seznamuje se s principem štafetového běhu 

• nacvičuje skok z místa 

- rychlý běh 
- skok z místa 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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1. ročník 

 

7. základy gymnastiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• nacvičuje kotoul vpřed 

• zvládne jednoduchá cvičení na žebřinách 

• nacvičuje skákání přes švihadlo 

• učí se podbíhat dlouhé lano 

• provádí cvičení na lavičkách 

- cvičení na nářadí 
- cvičení s náčiním 
- průpravná cvičení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. turistika a pobyt v přírodě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se se zásadami správného chování v přírodě 

• učí se správně připravit na turistickou akci 

• učí se v přírodě orientovat podle turistických značek 

- turistický pobyt v přírodě 
- školní výlet 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

9. komunikace v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy - názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

• seznamuje se s pojmy z pravidel sportů a soutěží 

- tělocvičné pojmy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

  

 

10. vztah ke sportu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

• učí se respektovat zdravotní handicap 

• seznamuje se s významem sportování pro zdraví 

- zásady jednání a chování 
- fair play 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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2. ročník 

 
2. ročník 
2 týdně 

 

 
1. zdravotně zaměřené činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• spojeje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti 

• dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 
cviků 

• dbá na správné dýchání 

• zná kompenzační a relaxační cviky 

• zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

- cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - jednoduché tanečky, 
základy estetického pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

2. příprava ke sportovnímu výkonu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- příprava organismu ke sportovnímu výkonu 
- zdravotně zaměřené činnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. bezpečnost a hygiena v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě 

• zná a reaguje na smluvené povely, gesta a signály pro organizaci 
činnosti 

• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

• jedná v duchu fair-play 

- bezpečnost a hygiena při sportování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. základy sportovních her 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• jedná v duchu fair-play 

• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích 

• zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 

• zná a dodržuje základní pravidla her 

• je schopen soutěžit v družstvu 

• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo 

- míčové a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her 
a soutěží 
- zásady jednání a chování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 
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2. ročník 

5. základy atletiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná techniku hodu kriketovým míčkem 

• zná nízký start 

• zná princip štafetového běhu 

• seznamuje se s během na 50 m 

• skáče z místa 

- rychlý běh 
- skok z místa 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. základy gymnastiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládne kotoul vpřed, nacvičuje stoj na lopatkách 

• zvládá jednoduchá cvičení na žebřinách 

• skáče přes švihadlo 

• dokáže podbíhat dlouhé lano 

• cvičí na lavičkách 

• provádí přetahy a přetlaky 

- cvičení na nářadí 
- cvičení s náčiním 
- průpravná cvičení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. turistika a pobyt v přírodě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná zásady správného chování v přírodě 

• umí se správně připravit na turistickou akci 

• dovede se v přírodě orientovat podle turistických značek 

- turistický pobyt v přírodě 
- školní výlet 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. plavání 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• osvojuje si základní plavecké dovednosti 

• učí se plavat jedním plaveckým stylem 

• seznamuje se s pravidly bezpečnosti pohybu u vodní plochy 

- splývání 
- kraul 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

9. komunikace v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná a užívá základní tělocvičné pojmy - názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

• zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 

- tělocvičné pojmy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

  

 

10. vztah ke sportu 

Očekávané výstupy Učivo 
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žák: 

• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

• učí se respektovat zdravotní handicap 

• zná význam sportování pro zdraví 

- zásady jednání a chování 
- fair play 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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3. ročník 

 
3. ročník 
2 týdně, P 

 

 
1. zdravotně zaměřené činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• spojeje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti 

• dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 
cviků 

• dbá na správné dýchání 

• zná kompenzační a relaxační cviky 

• uplatňuje zásady pohybové hygieny 

- cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - jednoduché tanečky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

  

 

2. příprava ke sportovnímu výkonu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

• zná protahovací a napínací cviky a cviky pro zahřátí a uvolnění 

- příprava organismu ke sportovnímu výkonu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. bezpečnost a hygiena v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě, ve vodě 

• zná a reaguje na smluvené povely, gesta a signály pro organizaci 
činnosti 

• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

• jedná v duchu fair-play 

- bezpečnost a hygiena při sportování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. základy sportovních her 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• jedná v duchu fair-play 

• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích 

• umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

• rozlišuje míč na basktetbal a volejbal 

• nacvičuje střelbu na koš, přehazovanou 

• zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovnosti 

• je schopen soutěžit v družstvu 

• umí se dohodnout na taktice družstva a dodržovat ji 

• je si vědom porušení pravidel 

- míčové a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 

- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her 
a soutěží 
- zásady jednání a chování 
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3. ročník 

 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a 

sebeorganizace Mezilidské vztahy 

Komunikace Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Vv ->kresba, ->malba 
 Prv ->Člověk a jeho zdraví 

 

5. základy atletiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná techniku hodu kriketovým míčkem 

• zná princip štafetového běhu 

• uběhne 60 m 

• zná taktiku při běhu na delší vzdálenost 

• nacvičí správnou techniku skoku z místa 

- rychlý běh 
- skok z místa 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

6. základy gymnastiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí šplhat na tyči 

• zvládne cvičení na žíněnce - napojované kotouly,stoj na lopatkách 

• nacvičuje kotoul vzad a stoj na hlavě 

• provádí přitahování do výše čela na hrazdě 

• učí se správnou techniku odrazu z můstku při cičení na koze 

- cvičení na nářadí 
- cvičení s náčiním 
- průpravná cvičení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. turistika a pobyt v přírodě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí se správně chovat v přírodě a připravit se na turistickou akci 

• dovede se v přírodě orientovat podle značek 

- turistický pobyt v přírodě 
- školní výlet 
- exkurze 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání lidí 

Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

8. plavání 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• má osvojené plavecké dovednosti 

• umí plavat jedním plaveckým stylem 

• učí se používat prvky sebezáchrany 

- splývání 
- kraul 
- prvky sebezáchrany 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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9. komunikace v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná a užívá základní 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 

- tělocvičné pojmy 
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

  

 

10. vztah ke sportu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• projevuje přiměřenou radost z pohybu, samostatnost, odvahu a 
vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

• respektuje zdravotní handicap 

• chápe význam sportování pro zdraví 

• seznámí se s dětským aerobikem a s kondičním cvičením s 
hudbou 

• seznamuje se se základními kroky některých lidových tanců 

- zásady jednání a chování 
- fair play 
- jednoduchý lidový tanec 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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4. ročník 
2 týdně,  

 

 
2. zdravotně zaměřené činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, předeším v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabením 

• dbá na správné držení těla 

• projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

• dbá na správné dýchání 

• zná kompenzační a relaxační cviky 

• uplatňuje zásady pohybové hygieny 

- cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - tanečky, základy 
estetického pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Poznávání lidí 

  

 

3. příprava ke sportovnímu výkonu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- příprava organismu ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené 
činnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. bezpečnost a hygiena v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě, ve vodě 

• adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

• zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti 

• používá vhodné sportovní oblečení a obuv 

• jedná v duchu fair-play 

- bezpečnost a hygiena při sportování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

5. základy sportovních her 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích 

• vytváří varianty osvojených pohybových her 

• zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

• umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink, rozlišuje míč na 
basketbal a volejbal 

• učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

• nacvičuje střelbu na koš 

• nacvičuje přehazovanou, vybíjenou, florbal, malou kopanou 

• učí se pravidla přehazované, vybíjené, malé kopané a florbalu 

• zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

• je schopen soutěžit v družstvu 

• učí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva 

• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo 

• pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na 
ně reaguje 

- pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- přihrávka jednoruč, obouruč, driblink 
- střelba na koš 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her 
a soutěží 
- zásady jednání a chování 
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4. ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

  

 

6. základy atletiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná techniku hodu kriketovým míčkem 

• zná princip štafetového běhu 

• uběhne 300 m 

• zná taktiku při běhu - k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhu 
terénem 

• umí skákat z místa 

- hod míčkem 
- rychlý běh 
- vytrvalostní běh 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu 
- skok z místa 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. základy gymnastiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí šplhat na tyči 

• zvládne cvičení na žíněnce - napojované kotouly, kotoul vzad, stoj 
na lopatkách, stoj na hlavě 

• provádí přitahování na hrazdě do výše čela 

• umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze 

• umí výskok do kleku a dřepu, nacvičuje roznožku 

• provádí cvičení na švédské bedně 

• zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí 

- cvičení na nářadí a s náčiním 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. turistika a pobyt v přírodě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá chování v dopravních prostředcích při přesunu 

• zvládá chůzi v terénu 

• seznamuje se s pravidly bezpečného táboření v přírodě 

- exkurze 
- školní výlet 
- turistický pobyt v přírodě 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

9. plavání 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• učí se plavat dalším plaveckým stylem 

• provádí skoky do vody 

• adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti 

• zvládne základní plavecké dovednosti 

• zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou 
techniku, prvky sebezáchovy a bezpečnosti 

- znak 
- skoky 

- - bezpečná orientace a pohyb ve vodě, prvky sebezáchovy a pomoci 

unavenému plavci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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4. ročník 

 

10. komunikace v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná a užívá základní tělocvičné pojmy - názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

• zná pojmy z pravidel sportů a soutěží 

• rozumí povelům pořadových činností a správně na ně reaguje 

- tělocvičné pojmy 
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

11. vztah ke sportu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybových dovedností 

• respektuje zdravotní handicap 

• zná význam sportování pro zdraví 

• zvládne základní kroky lidových tanců 

• seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičení s hudbou 

• učí se získat informace o pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště 

• dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s 
předchozími výsledky 

 
- zásady jednání a chování 
- fair play 
- lidový tanec 
- dětský aerobik 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Hv ->hudebně pohybové 
činnosti, 
Vv ->kresba, ->malba 

Hv ->hudebně pohybové 
činnosti, 
M ->Slovní úlohy 
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5. ročník 
3 týdně 

 

 
1. zdravotně zaměřené činnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

• zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabením 

• dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 
cviků 

• projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

• dbá na správné dýchání 

• zná kompenzační a relaxační cviky 

• uplatňuje zásady pohybové hygieny 

- cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - tanečky, základy 
estetického pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

  

 

2. příprava ke sportovnímu výkonu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

• zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- příprava organismu ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené 
činnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. bezpečnost a hygiena v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě 

• adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

• zná a reaguje na smluvení povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti 

• používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

• jedná v duchu fair-play 

• při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví 

- bezpečnost a hygiena při sportování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. základy atletiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná techniku hodu kriketovým míčkem 

• zná princip štafetového běhu 

• uběhne 400 a 800 m 

• zná taktiku při běhu - k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhu 
terénem 

• umí skákat z místa 

• účastní se atletických závodů 

- hod míčkem 
- rychlý běh 
- vytrvalostní běh 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti 
a koordinace pohybu 
- skok z místa 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5. základy sportovních her 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech 
a soutěžích 

• vytváří varianty osvojených pohybových her 

• zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 
třídy 

• zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provední pohybové činnosti 

• umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

• učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

• nacvičuje střelbu na koš 

• nacvičuje přehazovanou, vybíjenou, florbal a malou kopanou 

• zná pravidla přehazované, vybíjené, malé kopané a florbalu a řídí 
se jimi 

• zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

• je schopen soutěžit v družstvu 

• umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a 
dodržovat ji 

• je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo 

• pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na 
ně reaguje 

- pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- přihrávka jednoruč, obouruč, driblink 
- střelba na koš 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her 
a soutěží 
- zásady jednání a chování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

  

 
 

6. základy gymnastiky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí šplhat na tyči 

• zvládá cvičení na žíněnce - napojované kotouly, kotouly vpřed a 
vzad s různým zakončením, stoj na hlavě 

• provádí nácvik stoje na rukách 

• provádí přitahování na hrazdě do výše čela 

• umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze 

• na koze zvládá výskok do kleku, dřepu a roznožku 

• provádí cvičení na švédské bedně 

• zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí (kruhy, žebřiny, 
lavičky) 

• provádí kondiční cvičení s plnými míči 

- cvičení na nářadí a s náčiním 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. turistika a pobyt v přírodě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná pravidla bezpečného táboření v přírodě 

• chrání přírodu 

- turistický pobyt v přírodě 
- školní výlet 
- exkurze 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
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8. komunikace v TV 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná a užívá základní 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 

• cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- tělocvičné pojmy 
- tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

9. vztah ke sportu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 
odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

• respektuje zdravotní handicap 

• zná význam sportování pro zdraví 

• zvládne základní kroky lidových tanců 

• seznamuje se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s 
hudbou 

• dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště 

• dovede objektivně zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s 
předchozími výsledky 

 
- zásady jednání a chování 
- fair play 
- lidový tanec 
- dětský aerobik 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Ns ->Člověk a jeho zdraví, 
Hv >hudebně pohybové činnosti, 
Aj ->sports and games, 
Vv ->kresba, ->malba, 

Ns ->Člověk a jeho zdraví, 
Hv ->hudebně pohybové činnosti, 
M ->zlomky 
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6. ročník 

 
6. ročník 
2 týdně 

 
1. činnosti ovlivňující zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pravidelně se věnuje nějakému sportu 

• pravidelně zařazuje posilování svalového aparátu 

• změří si tepovou frekvenci 

• je schopen rozcvičení, protažení celého těla, před a po ukončení 
hodiny pod vedením učitele 

• aplikuje všechny vhodné informace o tělesné výchově a sportu ve 
zdravém životním stylu 

• chová se vhodně a bezpečně na sportovních akcích konaných ve 
škole i mimo školu 

• bezpečně manipuluje se sportovními potřebami 

- kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační, 
průpravná cvičení 
- význam pohybu pro zdraví - relaxační a výkonnostní sport 
- hry v přírodě 
- základy první pomoci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

2. čínnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• aktivně využívá osvojené pojmy 

• zvládne základy gymnastického cvičení 

• ovládá základní druhy cvičení a pohybů s hudbou 

• ovládá základy úpolových sportů 

• chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty 

• seznamuje se s rozdíly mezi jednotlivými druhy sportovních her 

• šplhá na tyči 

• ovládá pravidla vybíjené, kopané (chlapci) 

• seznamuje se se základy florbalu, košíkové, 
basebalu,přehazované 

- gymnastika - přeskoky-roznožka a skrčka přes kozu našíř 
- hrazda- výmyk a kotoul vpřed, sešin 
- prostná cvičení - kotoul vpřed, vzad, váha předklonmo, rovnovážné 
postoje a obraty, ... 
- rytmická gymnastika - cvičení s hudbou, základní taneční kroky, 
základní prvky aerobiku 
- úpoly - přetlaky, přetahy, odpory 
- atletika - atletická abeceda (liftink, skippink, 
zakopávání,předkopávání) 
- druhy startů, skok vysoký, hod míčkem, rychlé a vytrvalostní běhy 
- vybíjená - taktika, rozhodnost, pohotovost, přihrávky a chytání 
míče, hra 
- kopaná - herní činnosti jednotlivce, uvolňování, obcházení soupeře 
s míčem, vedení míče, střelba 
- florbal - přihrávky, vedení míče, střelba 
- košíková - správný postoj pří přihrávce, driblinková abeceda, 
střelba na koš 
- přehazovaná -přehazování míče přes síť, rychlá a přesná přihrávka 
- špl na tyči 
- základy basebalu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

F ->Gravitační síla, ->Těžiště, 
D ->Starověké Řecko,  

F ->Rovnovážná poloha těles, 

 

3. činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá osvojené pojmy na úrovni cvičence 

• orientuje se v zásadách fair play chování za pomocí učitele 

• pod vedením učitele spolupracuje s ostatními žáky 

• dodržuje základní názvosloví, povely 

• zorganizuje v týmu pod vedením učitele jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce 

- vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových 
činnostech 
- pravidla soutěžení v duchu fair play 
- sportovní hry, týmová spolupráce, taktika, herní činnosti jednotlivce 
- herní role a funkce - brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí 
- názvosloví, povely, pořadová cvičení 
- aktivní (samostatná ) organizace prostoru a pohybových činností 
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6. ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
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7. ročník 

7. ročník 
2 týdně 

 

 
1. činnosti ovlivňující zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• uspořádá si svůj pohybový režim 

• pravidelně se věnuje nějakému sportu 

• pravidelně zařazuje posilování svalového aparátu 

• změří si srdeční frekvenci 

• je schopen rozcvičení částečně samostatně, strečink celého těla 
před a po ukončení hodiny pod vedením učitele 

• aplikuje všechny vhodné informace o tělesné výchově a sportu ve 
zdravém životním stylu 

• prakticky jedná při zhoršení rozptylových podmínek a s pomocí 
učitele vhodně upraví pohybové aktivity 

• chová se vhodně a bezpečně na sportovních akcích konaných ve 
škole i mimo školu 

• bezpečně používá konkrétní sportovní potřeby a nářadí 

• zvládá přesun a pohyb v terénu 

- koordinační, kondiční, kompenzační, vyrovnávací, relaxační, 
průpravná cvičení 
- strečink, protahovací cvičení 
- význam sportu pro zdraví - rekreační a výkonnostní sport 
- hry v přírodě 
- základy první pomoci 
- cvičení na nářadí a se sportovními potřebami 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

  

 

2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• aktivně využívá osvojené pojmy 

• ovládá základy gymnastického cvičení 

• ovládá základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

• zdokonaluje se v úpolových sportech 

• chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty 

• rozlišuje základní druhy sportovních her 

• šplhá na tyči 

• ovládá pravidla kopané, basebalu, košíkové, přehazované 

• seznamuje se s florbalem a volejbalem 

- gymnastika - přeskoky - roznožka a skrčka přes kozu našíř a nadé 
- prostná cvičení - kotoul vpřed, vzad, váha předklonmo, rovnovážné 
postoje, obraty, kotoul letmo, přemet stranou, kotoul vzad do vzporu 
stojmo, sestava kruhy - komíhání ve svisu, svis střemhlav 
- úpoly - přetahy, přetlaky, odpory, střehové postoje 
- atletika - atletická abeceda, druhy startů, skok vysoký, hod 
kriketovým míčkem, rychlé a vytrvalostní běhy, štafetová předávka 
- kopaná - herní činnosti jednotlivce, uvolňování, obcházení 
s míčem, vedení míče, střelba 
- košíková - správný postoj při přihrávce, driblink pravou a levou 
rukou bez očního kontaktu s míčem, driblinková abeceda, střelba na 
koš, dvojtakt, driblink ve slalomu, nácvik herních činností 
obrana 
- florbal - přihrávky, vedení míče, střelba, hra 
- volejbal - manipulační cvičení, OOS, OOV, nácvik podání spodem, 
přihrávky ve dvojicích, základní postavení, zjednodušená hra 
- šplh na tyči 
- LVVZ - na základě dobrovolnosti 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

D ->Starověké Řecko, 
F ->Těžiště, ->Skládání sil, ->Gravitační síla 

F ->Pohyby těles, ->Třecí síla 
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7. ročník 

 

3. činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v zásadách fair play chování a čestném soupeření 
pod vedením učitele 

• při sportovních činnostech chrání přírodu 

• za pomoci učitelevytváří s ostatními nejlepší taktiku 

• rozlišuje role hráče, rozhodčího, diváka , organizátora 

• zaznamená základní údaje o pohybových výkonech a rozumí jim 

• pod vedením učitele zorganizuje samostatně jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce 

- hry v přírodě a ochrana životního prostředí 
- sportovní hry, týmová spolupráce, taktika, herní činnosti jednotlivce 
- herní role a funkce - brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí, divák, 
organizátor 
- aktivní organizace prostoru a pohybových činností 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Psychohygiena 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 
 
  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

279  

8. ročník 

 
8. ročník 
2 týdně 

 

1. činnosti ovlivňující zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• je schopen uspořádat si svůj pohybový režim 

• dbá o správné držení těla 

• pravidelně se věnuje nějakému sportu 

• cíleně zařazuje některé pohybové činnosti zaměřené na 
všeobecný rozvoj 

• změří si tepovou frekvenci 

• je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a 
po ukončení hodiny 

• aplikuje všechny vhodné informace o tělesné výchově a sportu ve 
zdravém životním stylu 

• zvládá praktické jednání při zhoršení rozptylových podmínek a 
vhodně uplatní pohybové aktivity 

• zná škodlivý vliv drog na organismus 

• chová se vhodně a bezpečně na sportovních akcích konaných ve 
škole i mimo ni 

• bezpečně manipuluje se sportovními potřebami 

• zvládá pohyb a přesun i v náročnějším terénu, uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování 

- kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační, 
průpravná a posilovací cvičení 
- kruhový provoz 
- měření tepové frekvence 
- strečink 
- protahovací a uvolňovací cvičení 
- význam pohybu pro zdraví 
- rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, kondiční průpravy, 
manipulace se zatížením 
- návykové látky a jejich účinky 
- hry v přírodě 
- základy první pomoci 
- BOZ 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• používá aktivně osvojené pojmy 

• ovládá základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

• ovládá základy úpolových sportů 

• ovládá základy gymnastického cvičení 

• chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty 

• šplhá na tyči 

• zdokonaluje se v hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy 
sportovních her 

• aplikuje pravidla kopané, košíkové,florbalu, odbíjené 

• zdokonaluje se v pravidlech softbalu(netradičních sportů - ringo...) 

• zdokonaluje se v záchraně a dopomoci při gymnastickém cvičení 

• dovede samostatně posoudit provedení osvojované pohybové 
činnosti a s pomocí učitele označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 

- gymnastika - přeskoky - roznožka a skrčka přes kozu našíř a nadél, 
roznožka a skrčka přes švédskou bednu (hoši) 
- prostná cvičení - kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace, váha 
předklonmo, rovnovážné postoje, obraty, kotoul letmo, přemet 
stranou, kotoul vzad do vzporu stojmo, sestava, 
akrobatické kombinace , stoj na rukou s výdrží, skoky na místě a z 
místa 
- hrazda po čelo - odrazem výskok do vzporu, sešin vpřed ( dívky), 
výmyk odrazem jednonož, snožmo ( chlapci), kotoul vpřed, sešin, 
přešvihy únožmo ve vzporu, sestava 
- kruhy - komíhání ve svisu, svis střemhlav 
- rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou - technika 
pohybu 
- pojmy a odvozené cvičební polohy 
- základní ochrana a dopomoc při méně náročných cvičeních 
- úpoly - přetahy, přetlaky, odpory, střehové postoje, základní 
principy uvolňování a zpevňování těla 
- atletika - abeceda, rychlý běh, vytrvalostní běh,štafetové předávky, 
skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí 
- kopaná-herní činnnosti jednotlivce, uvolňování, obcházení 
s míčem, vedení míče,střelba 
- košíková - správný postoj při přihrávce, driblink pravou a levou 
rukou bez očního kontaktu s míčem, driblinková abeceda, střelba na 
koš, dvojtakt, driblink ve slalomu, nácvik herních činností 
obrana 
- florbal - přihrávky, vedení míče, střelba, hra 
- volejbal - manipulační cvičení, odbití obouruč vrchem a spodem, 
nácvik podání spodem, nácvik horního podání, přihrávky ve 
dvojicích, základní postavení, zjednodušená hra 
- šplh o tyči 
- kritický přístup k pohybovým činnostem 
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8. ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

D ->Starověké Řecko, 
F ->Těžiště, ->Gravitační síla, F ->Pohyby těles, 
Vkz ->Pohybové aktivity a zdraví, ->Péče o 
zdraví, 

Vkz ->Pohybové aktivity a zdraví, 
Vv ->Výtvarná kultura, ->Výtvarné práce v 
materiálu, 

 

3. činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá osvojované pojmy na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

• orientuje se v zásadách fair play chování za pomocí učitele 

• při sportovní činnosti chrání přírodu 

• spolupracuje s ostatními na jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 
družstva 

• orientuje se v právech a povinnostech vyplývajících z role hráče, 
rozhodčího, diváka, organizátora 

• dodržuje základní názvosloví, povely 

• zorganizuje v týmu jednoduché závody, turnaje, turistické akce, 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

• pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou) 

- vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových 
činnostech, základy grafického zápisu pohybu 
- historie a současnost sportu - významné soutěže 
- pravidla soutěžení v duchu fair play 
- hry v přírodě a ochrana životního prostředí 
- sportovní hry, týmová spolupráce, taktika, herní činnosti jednotlivce 
- herní role a funkce 
- pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře 
v poli 
- názvosloví, povely 
- aktivní organizace prostoru u pohybových činností 
- práce s tabulkou (výsledková listina), s bodovacím systémem, 
s daty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 
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9. ročník 

 
9. ročník 
2 týdně 

 

1. činnosti ovlivňující zdraví 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• je schopen si uspořádat svůj pohybový režim 

• dbá o správné držení těla 

• pravidelně se věnuje nějakému sportu 

• změří si tepovou frekvenci 

• rozvíjí vytrvalost, zdravotně orientovanou zdatnost 

• je schopen samostatně individuálního rozcvičení, strečink celého 
těla před a po ukončení hodiny 

• aplikuje všechny vhodné informace o tělesné výchově a sportu ve 
zdravém životním stylu 

• zvládá praktické jednání při zhoršení rozptylových podmínek a 
vhodně upraví pohybové aktivity 

• zná škodlivý vliv drog a anabolik na organismus 

• správně se rozhodne ve prospěch zdraví 

• chová se vhodně a bezpečně na sportovních akcích konaných ve 
škole i mimo ni 

• bezpečně manipuluje se sportovními potřebami 

• zvládá přesun a pohyb i v náročnějším terénu 

- kondiční, koordinační, kompenzační, vyrovnávací, relaxační, 
průpravná a posilovací cvičení 
- kruhový provoz 
- měření tepové frekvence 
- strečink 
- význam pohybu pro zdraví 
- návykové látky a jejich účinky 
- vysvětlení pojmu anabolik 
- hry v přírodě 
- základy první pomoci 
- BOZ 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• používá aktivně osvojené pojmy 

• ovládá základní druhy cvičení a pohybu s hudbou 

• ovládá základy úpolových sportů 

• ovládá základy gymnastického cvičení 

• chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty a 
aktivity 

• šplhá na tyči 

• zdokonaluje se v hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy 
sportovních her 

• aplikuje pravidla kopané, košíkové, florbalu, odbíjené, softbalu 

• zdokonaluje se v záchraně a dopomoci při gymnastickém cvičení 

• dovede samostatně posoudit provedení pohybové činnosti a 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

- gymnastika - přeskoky - roznožka a skrčka přes kozu našíř a nadél, 
roznožka a skrčka přes švédskou bednu (hoši) 
- prostná cvičení - kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace, váha 
předklonmo, rovnovážné postoje, obraty, kotoul letmo,přemet 
stranou, kotoul vzad do vzporu stojmo, sestava, akrobatické 
kombinace, stoj na rukou i s výdrží 
- hrazda po čelo - odrazem výskok do vzporu, sešin vpřed (dívky), 
výmyk odrazem jednonož, snožmo (chlapci), kotoul vpřed, sešin, 
přešvihy únožmo ve vzporu, sestava 
- kruhy - komíhání ve svisu, svis střemhlav 
- rytmické a kondiční cvičení s hudbou 
- základní záchrana a dopomoc 
- úpoly- přetahy, přetlaky, odpory 
- atletika - abeceda, rychlý a vytrvalostní běh, štafety, skok vysoký, 
hod míčkem, vrh koulí 
- kopaná - herní činnosti jednotlivce, uvolňování a obcházení 
s míčem, vedení míče, střelba 
- košíková - správný postoj, driblink, střelba na koš, dvojtakt, nácvik 
herních činností 
- florbal - přihrávky, vedení míče, střelba, hra 
- volejbal - manipulační cvičení, odbití obouruč vrchem a spodem, 
nácvik podání,přihrávky, hra 
- šlh na tyči 
- základy baseballu 
- kritický přístup k pohybovým činnostem 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 

Vko ->Činnosti lidí, 
Vkz ->Pohybové aktivity a zdraví 
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9. ročník 

 

3. činnosti podporující pohybové učení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• užívá osvojované pojmy na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

• orientuje se v zásadách fair play chování 

• při sportovních činnostech chrání přírodu 

• dohodne se na jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 
dodržuje ji 

• rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, organizátora 

• zaznamená základní údaje o pohybových výkonech a rozumí jim 

• dodržuje základní názvosloví , povely 

• umí pracovat se stopkami a pásmem 

• hodnotí dosažené výkony 

• zorganizuje samostatně jednoduché závody, turnaje, turistické 
akce, spolurozhoduje osvojované hry 

• pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou) 

- vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných pohybových 
činnostech, základy grafického zápisu pohybu 
- historie a současnost sportu 
- soutěžení v duchu fair play 
- hry v přírodě 
- sportovní hry, týmová spolupráce, taktika, herní činnosti jednotlivce 
- pravidla osvojovaných pohybových činností 
- statistická zjištění - měření délky, rychlosti, práce se stopkami, 
pásmem 
- zapisování a hodnocení výkonů 
- názvosloví, povely 
- aktivní organizace prostoru u pohybových činností 
- vzájemná komunikace a spolupráce 
- práce s tabulkou, bodovacím systémem, daty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 
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5.9 Člověk a svět práce 

 

Charakteristika oblasti 

 

Daná oblast postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních 

uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní 

orientace žáků. 

 

 
5.9.1 Pracovní činnosti 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

1 1 1 1 1 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
 

1+1 1+1 1 0 

 
 
 

Charakteristika předmětu 

 

Vzdělávací obsah oblasti Člověk a svět práce je realizován v rámci vyučovacího předmětu s názvem 

Pracovní činnosti. Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získání pracovních 

dovedností v různých oborech lidské činnosti, přispívá k profesní orietnaci žáka. Oblast se zaměřuje na 

praktické pracovní dovednosti a návyky. Doplňuje celé vzdělávání o důležitou a nezbytnou složku, tím 

se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.  

Vzdělávací obsah je rozdělen na I. stupni na čtyři tematické okruhy: 

 

Práce s drobným materiálem 

Práce montážní a demontážní 

Pěstitelské práce 

Příprava pokrmů 

 

Ve všech okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci, k 

dodržování pravidel společenského chování, ke komunikaci a spolupráci. Učí se plánovat, organizovat 

a hodnotit činnost samostatně i v týmu. Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. - 5. ročníku s 1 

hodinovou týdenní dotací. Učivo je určeno chlapcům i dívkám bez rozdílu. Výuka bude probíhat v 

kmenových třídách, na školním pozemku, v přírodě, na exkurzích. Klasickou vyučovací hodinu u 

některých okruhů nahradíme devadesáti minutovými bloky a dle potřeby propojíme s ostatními 

předměty, občas budeme realizovat krátkodobé projekty. Při výuce se žáci učí pracovat s různými 

materiály, osvojí si základní pracovní dovednosti a návyky důlěžité pro život. Jako stěžejní metody 

budeme volit ty, které budou podporovat samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, 

řešení problémů, formulování vlastních názorů a utřídění informací. 

 

Na II. stupni vzdělávací obsah realizujeme v tematických okruzích: 

 

Pěstitelské práce 

Práce s technickými materiály 

Svět práce 
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Výuku realizujeme ve speciálně upravených učebnách ke konkrétnímu okruhu (dílna, zahrada, kmenové 

třídy, učebna informatiky ).Hlavním cílem výuky je naučit žáky orientovat se v rozlišování různých 

druhů materiálů, pracovat podle náčrtků či popisu vyučujícího a osvojit si základní pracovní dovednosti 

a návyky. žáci si uvědomují nutnost soužití člověka s přírodou, učí se chápat a respektovat její 

zákonitosti, získávají prvotní poznatky a dovednosti významné pro další životní a profesní orientaci, učí 

se plánovat, organizovat, pracovat samostatně i skupinově. Nedílnou součástí výuky je snaha o 

zafixování a zautomatizování bezpečnostních a hygienických návyků. 

 

V předmětu pracovní výchova se prolínají průřezová témata: 

 

VDO – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, řešení problémů samostatně a odpovědně, 

společně komunikovat, podporovat aktivitu a kooperovat.  

OSV – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti, dobré vztahy k sobě samému, k 

dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí 

EVO – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické problematice, získané 

poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní aktivity ve 

prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí  

MV – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, televize, 

internet  

MKV – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy, Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-

učitel, učitel- rodič. 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- vedeme žáky, aby si osvojily pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí a naučili se 

používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci 

- umožňujeme žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

- pozorujeme a oceňujeme pokroky u všech žáků 
 

Kompetence k řešení problémů: 

- zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů při práci 

- vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů při plnění zadaných úkolů 

- snažíme se rozvíjet u žáků tvořivost a vedeme je k uplatňování vlastních nápadů 

 

Kompetence komunikativní: 

- vedeme žáky k rozšiřování slovní zásoby v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek a učíme 

je popsat postup práce 

- vedeme žáky k užívání správné terminologie 

- vedeme žáky k účelné komunikaci při práci 

 

Kompetence sociální a personální: 

- vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

- vytváříme příležitosti ke spolupráci ve dvojicích i ve skupině a učíme je respektovat nápady druhých 

- přiřazujeme žákům různé role v pracovní skupině a zprostředkujeme tak jejich prožívání 

 

Kompetence občanské: 

- vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 

výsledků práce 

- umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili výsledky své práce 

- umožňujeme žákům tvořivý přístup k plnění zadaného úkolu 

- umožníme každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence pracovní: 

- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny 

- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

- předkládáme žákům srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli 

- zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnosti pomáháme 
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1. ročník 

1. ročník 
1 týdně 

 

1. práce s drobným materiálem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná vlastnosti papíru a lepidla 

• seznamuje se s vlastnostmi plastelíny 

• správně drží nůžky a bezpečně s nimi zachází 

• zvládá techniku mačkání, překládání, rýhování, trhání, skládání, 
vystřihování a nalepování 

• vytvoří jednoduché plošné i prostorové tvary z papíru 

• pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

• provádí válení a hnětení v dlaních i na podložce, přidává i ubírá 
hmotu, vytahuje hmotu 

• vyrábí dárky, ozdoby 

• zpracovává přírodniny 

• zvládá propichování, navlékání, spojování a svazování 

• umí vyprávět o tom co vyrábí 

• udržuje pořádek na svém místě 

• má pořádek ve svých pomůckách 

• seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi 

- vlastnosti materiálu a jeho užití 
- pracovní pomůcky a nástroje 
- jednoduché pracovní operace a postupy 
- organizace práce a hygiena 
- lidové zvyky, tradice, řemesla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Čj ->vyjadřovací schopnosti, 
M ->obor čísel 0-20, 
Prv ->Rozmanitost přírody, 

Čj ->psaní, 
Prv ->Člověk a jeho zdraví , 
M ->násobení, dělení v oboru násobilky 

 

2. práce montážní a demontážní 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• skládá kostky podle předlohy 

• staví podle návodu nebo podle předlohy 

• umí jednoduchou montáž i demontáž 

• umí zhodnotit výsledek své práce 

• ocení výsledky práce jiných 

- stavebnice 
- práce s návodem, předlohou (práce individuální i ve skupině) 
- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• pečuje o pokojové rostliny (otírá listy, zalévá, kypří půdu) 

• vysévá semena, pozoruje jejich růst 

• pozoruje vývoj rostliny 

• dodržuje při práci základní hygienické návyky 

- pěstování pokojových rostlin 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- jednoduché pěstitelské práce 
- zásady bezpečné práce s rostlinami 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

4. příprava pokrmů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí správně klást příbory 

• chová se vhodně při stolování 

• dodržuje hygienické návyky 

- stolování 
- společenské návyky při stolování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
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2. ročník 

 
2. ročník 
1 týdně 

 

 
1. práce s drobným materiálem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí pojmenovat druhy papíru 

• poznává vlastnosti různých materiálů (hlína, přírodniny, drátky, 
textil...) 

• bezpečně zachází s ostrými předměty 

• umí pracovat s různými pracovními pomůckami a nástroji a zná 
jejich funkci a využití 

• zvládá techniku přestřižení, slepování, odstřihování, odměřování 
papíru 

• pracuje s kartonem 

• vytrhává papír, zdobí předměty 

• zvládá obkreslení podle šablony 

• dovede vyrobit jednoduchý předmět z modelovací hmoty 

• dovede navlékat, dotvářet a aranžovat přírodní materiál 

• seznamuje se s lisováním rostlin 

• dovede pracovat podle slovního návodu 

• umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý výrobek 

• navléká přiměřeně dlouhou nit, umí uzlík a šít předním a zadním 
stehem 

• dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny při práci 

• zná některé lidové zvyky, tradice a řemesla 

- vlastnosti materiálu a jeho užití 
- pracovní pomlůycky a nástroje 
- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 
- lidové zvyky, tradice a řemesla 

Průřezová témata Přesahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání Kreativita 

Poznávání lidí Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

M ->obor čísel 0-20, ->násobení, dělení v oboru násobilky, ->geometrie 
Čj ->psaní, ->věty ->slovní druhy 
Prv ->Člověk a jeho zdraví, ->Rozmanitost přírod 
Vv ->kresba, 

 

2. práce montážní a demontážní 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vytváří plošné a prostorové kompozice ze stavebnicových prvků 
podle předloh i podle fantazie 

• sestavuje jednoduché, pohyblivé modely podle předlohy i podle 
fantazie 

• urovná a uklidí stavebnici k dalšímu použití 

• dodržuje bezpečnost a hygienu při práci 

- stavebnice 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
- montáž a demontáž jednoduchých pohyblivých modelů 
- bezepčnost při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dovede ošetřit pokojové rostliny (utírá listy, zalévá, kypří, 
přihnojuje) 

• předpěstovává sazenice pro venkovní výsadbu 

• pozoruje klíčení semen (na vatě, v hlíně) 

• zapojuje se do práce na školní zahradě (pleje, zalévá, hrabe listí) 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- ošetřování pokojových rostlin 
- pěstování rostlin, klíčení semen 
- práce na školní zahradě 
- zásady bezpečné práce s rostlinami 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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2. ročník 

4. příprava pokrmů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se se základním vybevením školní kuchyně 

• zvládá jednoduchý nákup 

• ví, jak má skladovat potraviny 

• umí samostatně připravit jednoduchý pokrm 

• dodržuje hygienické návyky 

• seznamuje se s bezpečnou obsluhou spotřebičů 

- základní vybevení kuchyně 
- potraviny, skladování potravin 
- stolování, studená kuchyně 
- hygienické návyky, obsluha spotřebičů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
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3. ročník 
 

3. ročník 
1 týdně,  

 

 
1. práce s drobným materiálem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• umí rozlišit běžně užívané druhy papíru 

• zná vlastnostmi různých materiálů (korek, přírodniny, drátky...) 

• umí bezpečně zacházet s nástroji 

• rozlišuje pracovní nástroje, umí je pojmenovat 

• dovede papír přeložit, odtrhnout naznačenou část, vystřihnout 
nakreslený tvar....(zhotovit výrobek z papíru) 

• dokáže tvořit výrobky z různých materiálů (špejle, krabičky, 
provázky, přárodniny...) 

• vytváří z modelovycích hmot různé výrobky, dovede o nich hovořit 

• dokáže navléknout nit, udělat uzlík a přišít knoflík se dvěma i 
čtyřmi dírkami 

• udržuje pořádek na svém místě, stará se o své pomůcky 

• pracuje podle slovního návodu i předlohy 

• vytváří si návyk organizovat a plánovat svou práci 

• zná vánoční a velikonoční zvyky a tradice, seznamuje se s 
řemesly 

- vlastnosti materiálu a jeho užití 
- pracovní pomůcky a nástroje 
- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 
- lidové zvyky, tradice a řemesla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

M ->počítání v oboru do sta, ->malá násobilka, -
>jednotky 
Prv ->Živá příroda, Místo. kde žijeme, ->Člověk a 
jeho zdraví 
Vv ->malba, 
Čj ->sloh, 

 

 

2. práce montážní a demontážní 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí 

• dovede sestavit jednoduchý pohyblivý model s návodem, 
předlohou 

• vytváří několik výrobků z konstruktivní stavebnice 

• dodržuje bezpečnost a hygienu při práci 

- stavebnice 
- práce s návodem, předlohou 
- montáž a demontáž jednoduchých předmětů 
- bezpečnost při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a umí 
popsat výsledky pozorování 

• pečuje o nenáročné rostliny ve třídě i na zahradě 

• provádí pokusy setí a sázení rostlin a ověřuje podmínky života 
rostlin 

• umí rostliny rozmnožovat (stonkové řízky, listové řízky) 

• zapojuje se do práce na školní zahradě (setí, sázení, pletí, 
zalévání, hrabání listí) 

• umí naaranžovat do vázy suché i živé květiny 

• dodržuje hygienické návyky a bezpečnost při práci 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování rostlin (setí, sázení) 
- pokusy o a pozorování, ověřování podmínek rostlin 
- rozmnožování rostlin 
- práce na školní zahradě 
- aranžování rostlin 
- zásady bezpečnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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3. ročník 

 

4. příprava pokrmů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• upraví stůl pro jednoduché stolování 

• připraví ovocný nápoj 

• samostatně připraví pokrm (studená kuchyně) 

• upeče pod dohledem učitele jednoduché drobné cukroví 

• umí se vhodně chovat při stolování 

• umí dodržovat bezpečnost při práci v kuchyni 

- jednoduché stolování 
- potraviny, jednoduchý recept, pečení 
- chování při stolování 
- bezpečná obsluha spotřebičů 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
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4. ročník 

 
4. ročník 
1 týdně 

 

1. práce s drobným materiálem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• rozlišuje a pojmenovává různé druhy papíru 

• seznamuje se s modelovací hmotou - těsto 

• určuje vlastnosti materiálu 

• učí se rozlišovat textilie, druhy látek 

• poznává rub a líc 

• umí bezpečně zacházet s nástroji a pomůckami 

• zná funkci a využití pracovních nástrojů a pomůcek 

• zvládá techniku práce - lepení, stříhání, řezání, vytrhávání, 
odměřování, sušení, tvarování, ohýbání... 

• umí pracovat s proužky papíru - proplétání tvarů 

• využívá symetrii tvarů 

• skládá z papíru zvířátka, květiny... 

• umí vyrobit předměty k výzdobě (jarní výzdoba, vánoční výzdoba, 
velikonoční výzdoba...) 

• zvládá techniku navlékání, propichování, stříhání, spojování, 
svazování... 

• vytváří a upevňuje si návyky organizace a plánování práce 

• vyrábí výrobky z různých materiálů 

• dokáže vyprávět o lidových zvycích, tradicích a řemeslech, vyrobí 
předmět k lidovým tradicím 

- vlastnosti materiálu a jeho užití 
- pracovní pomůcky a nástroje 
- jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, 
bezpečnost práce 
- lidové zvyky, tradice a řemesla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Čj ->sloh-vyjadřovací schopnosti, ->čtení  

 

2. práce montážní a demontážní 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 

• využívá návodu a předlohy pro konstrukci 

• sestavuje modely podle vlastní fantazie 

• poznává vlastnosti stavebnicových prvků a dílů a jejich funkční 
využití 

• upevňuje návyky organizace a plánování práce, dodržuje 
bezpečnost 

- stavebnice 
- práce s návodem, předlohou 
- montáž a demontáž jednoduchých modelů 
- organizace práce a bezpečnost 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základy péče o pokojové rostliny 

• dokáže celoročně ošetřovat pokojové květiny 

• vysvětlí rozdíl mezi setím a sázením rostlin 

• dovede množit rostliny odnožemi a řízkováním 

• aranžuje jednoduché vazby suchých i živých květin 

• pracuje na školní zahradě (setí, sázení, okopávání, pletí, zalévání) 

• umí zvolit správné nářadí a nástroje podle druhu pěstitelské 
činnosti 

• dodržuje bezpečnost při práci 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování rostlin (setí, sázení) 
- množení rostlin 
- aranžování suchých i živých vazeb 
- práce na školní zahradě 
- nástroje a nářadí při práci na školní zahradě 
- bezpečnost při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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4. ročník 

 

4. příprava pokrmů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• orientuje se v základním vybavení kuchyně 

• dovede vybrat a nakoupit potrviny 

• umí dodržovat pravidla správné stolování a společenského 
chování 

• dokáže udržet čistotu pracovních ploch 

• připraví ovocný a zeleninový salát 

• připraví jednoduchý pokrm nebo pečivo dle předpisu 

• dodržuje pravidla bezpečnosti při práci v kuchyni 

- základní vybavení kuchyně 
- výběr a nákup potravin 
- správná životospráva 
- stolování 
- čistota a hygiena při práci 
- příprava ovocného a zeleninového salátu 
- jednoduchý pokrm 
- bezpečnost práce v kuchyni 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
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5. ročník 

 
5. ročník 
1 týdně 

 

 
1. práce s drobným materiálem 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná vlastnosti a užití různých materiálů 

• umí volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k 
materiálu 

• zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek 

• vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného 
materiálu 

• dovede si plánovat a organizovat svou práci 

• udržuje pořádek na pracovním místě 

• využívá při tvořivých činnostech vlastní fantazii 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

• umí poskytnout první pomoc při drobném poranění 

• využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic 

- vlastnosti materiálu a jeho užití 
- pracovní pomůcky a nástroje 
- jednoduché pracovní operace s postupy 
- organizace práce 
- čistota, bezpečnost a hygiena při práci 
- zásady první pomoci 
- lidové zvyky, tradice a řemesla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Čj ->sloh-vyjadřovací schopnosti, ->čtení 
 M ->geometrie,  
Ns ->Živá příroda, ->Člověk a jeho zdraví, 

 

 

2. práce montážní a demontážní 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 

• umí pracovat podle fantazie, slovního návodu, předlohy nebo 
jednoduchého náčrtu 

• svou praktickou činnost plánuje a organizuje 

• dodržuje bezpečnost při práci 

- stavebnice 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem nebo podle 
fantazie 
- montáž a demontáž složitějších modelů 
- organizace práce a bezpečnost 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 

• umí ošetřovat, pěstovat a množit pokojové rostliny a provádí 
pěstitelská pozorování 

• je seznámen s jedovatými rostlinami, s rostlinami jako drogy, s 
alergiemi 

• pracuje na školní zahradě (sázení, setí, pletí, zalévání, 
okopávání....) 

• volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje 
a náčiní 

• dodržuje zásady hygieny, bezepčnosti práce a ochrany zdraví 

• umí poskytnout první pomoc při úrazu při práci na školní zahradě 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování rostlin a péče o rostliny 
- jedovaté rostliny, rostlina jako droga, alergie 
- pěstitelské práce na školní zahradě 
- zásady bezepčnosti práce na školní zahradě 
- první pomoc při úrazu při práci na školní zahradě 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
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5. ročník 

 

4. příprava pokrmů 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zná základní vybavení kuchyně 

• umí připravit jednoduché pohoštění a pokrm 

• uplatňuje zásady zdravé výživy 

• dodržuje pravidla správného stolování 

• zná společenské chování při stolování 

• udržuje pořádek a čistotu na pracovních plochách 

• umí poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni 

• dodržuje pravidla bezpečnosti při práci v kuchyni 

- základní vybavení kuchyně 
- potraviny, zásady zdravé výživy 
- stolování, společenské chování 
- první pomoc při úrazu 
- bezpečnost při obsluze spotřebičů a při práci v kuchyni 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
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6. ročník 
 

6. ročník 
1+1 týdně 

 

 
1. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

• zachází správně s používaným nářadím 

• poskytne první pomoc při úrazu 

• zvládá jednoduché postupy při pěstování vybraných druhů 
zeleniny - příprava záhonů, výsev, výsadba, ošetřování během 
vegetace 

• konkretizuje význam pěstování rostlin pro člověka 

• dokáže vysvětlit ekologické požadavky na výživu a ochranu rostlin 

• vysvětlí vznik a význam půdy 

• porovná způsob zpracování na velké ploše, zahradách, školním 
pozemku 

• dokáže zpracovat půdu na podzim a na jaře 

• zhodnotí význam přírodních a průmyslových hnojiv pro výživu 
rostlin 

• vysvětlí princip ochrany půdního fondu 

• rozpozná osivo, sadbu a výpěstky běžných druhů zeleniny 

• zařazuje vybrané druhy zeleniny do příslušných skupin 

• objasní podmínky a zásady pěstování zeleniny - harmonogram 
výsevu, výsadby, agrotechnické lhůty, hloubka výsevu spon 

• dokáže pěstovat zeleninu z výseku 

• dokáže vypěstovat zeleninovou sadbu 

• uvede příklady rychlení zeleniny ve skleníku, foliovníku, pařeništi 

• rozliší známé druhy plevelů 

• vysvětlí význam ovocných rostlin 

• uvede zástupce jednotlivých skupin ovocných rostlin 

• rozliší plody - uspořádá výstavku 

• zhodnotí význam okrasných rostlin, uvede zástupce 

• dokáže množit a pěstovat pokojové rostliny 

• pečuje o zeleň v okolí školy 

- úvod do učiva 
- bezpečnost a hygiena práce 
- pěstitelství ve vztahu k životnímu prostředí 
- půda 
- zelenina 
- ovocné rostliny 
- okrasné rostliny 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Stavba mediálních sdělení 

Vko ->Člověk a předpoklady soužití, ->Činnosti 
lidí, 
Př ->Biologie rostlin a hub, ->Biologie rostlin 
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6. ročník 

 

2. práce s technickými materiály 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se s řádem učebny, dodržuje zásady bezpečnosti a 
hygieny práce, poskytne první pomoc při úrazu 

• zná základní druhy čar a značky na technických výkresech 

• dovede číst jednoduchý technický výkres, zobrazený jedním 
pohledem - nárysem 

• připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

• dokáže rozdělit dřevo podle tvaru zeleně a hustoty 

• seznámí se s těžbou a zpracováním dřeva 

• orientuje se v základních materiálech vyráběných ze dřeva s 
ohledem na jejich užití v praxi - řezivo, dýhy, překližky 

• pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele 
podle pracovního postupu 

• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní 
dovednosti při práci se dřevem-měření a orýsování, upínání 
materiálu, jednoduché řezání ocaskou, opracování rašplí, pilníkem 
a brusným papírem 

• umí správně používat, udržovat a ošetřovat používané nářadí na 
dřevo 

• prakticky využívá získané znalosti při zhotovení výrobků ze dřeva 

• zdůvodní základní výhody plastů před klasickými materiály 

• pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele 
podle pracovního postupu 

• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní 
dovednosti při práci s plasty - měření a orýsování, upínání 
materiálu, řezání, pilování 

• prakticky využívá získané znalosti při zhotovování výrobku z plastu 

• rozpoznává nejčastěji používané kovy - ocel, měď, hliník, zinek, 
olovo 

• zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní 
dovednosti při práci s drátem - měření, orýsování, upínání 
materiálu, ohýbání, rovnání, řezání, pilování 

• pracuje podle slovního návodu, podle předlohy, s pomocí učitele 
pracuje podle pracovního postupu 

• správně používá, udržuje a ošetřuje používané nářadí na kov 

• zná pracovní postupy při rovnání, měření, orýsování, stříhání, 
ohýbání, probíjení a povrchové úpravě plechů 

• prakticky využívá základní znalosti při zhotovení výrobku z drátu, 
plechu 

- řád školní dílny 
- organizace a bezpečnost práce 
- seznámení se zařízením školních dílen 
- technické kreslení 
- práce se dřevem 
- práce s plasty 
- práce s kovy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

296  

7. ročník 
 

7. ročník 
1+1 týdně 

 

 
1. pěstitelské práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

• zachází správně s používaným nářadím 

• poskytne první pomoc při úrazu 

• vysvětlí význam složení půdy ve vztahu k rostlinám a k člověku 

• zná způsoby základního a předseťového zpracování půdy 

• dokáže určit půdni druhy 

• jednoduchým pokusem stanoví obsah humusu v půdě a jeho 
význam 

• zařadí vybrané druhy zeleniny do příslušných skupin včetně méně 
známých druhů zeleniny 

• vysvětlí význam zeleniny 

• zvládá jednoduhé postupy při pěstování vybraných druhů zeleniny 
na školním pozemku - příprava půdy, výsev, výsadba, ošetřování 
během vegetace 

• rozdělí polní plodiny do jednotlivých skupin, zná jejich význam 

• rozpozná osivo obilnin, zná způsoby pěstování, sklizně, využití 
polních plodin 

• rozpozná základní mechanizační prostředky v rostlinné výrobě 

• pečuje o zeleň v okolí školy, provede jednoduché vazby a úpravy 
květin k výzdobě školy - Vánoce, Velikonoce, podzim.... 

- úvod do učiva 
- bezpečnost a hygiena práce 
- půda 
- zelenina 
- polní plodiny 
- okrasné rostliny 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Poznávání lidí 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Stavba mediálních sdělení 
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7. ročník 

 

2. práce s technickými materiály 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje řád učebny, bezpečnost a hygienu práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

• dovede číst a pracovat podle technického výkresu, pracovního 
postupu 

• narýsuje hranol v pravoúhlém promítání - nárys, půdorys, bokorys 

• orientuje se v základních materiálech vyráběných ze dřeva s 
ohledem na jejich využití v praxi 

• zná dřevařské deskové výrobky a jejich výrobu 

• umí pracovat podle pracovního postupu, podle technické 
dokumentace zhotoví výrobek 

• zvládá v jednoduchých požadavcích pracovní dovednosti při práci 
se dřevem - řezání, vrtání, spojování hřebíky a vruty, dlabání, 
spojování plátováním, lepení, povrchová úprava 

• využívá své znalosti při zhotovení výrobku ze dřeva 

• orientuje se v základním rozdělení plastů na termoplasty a 
reaktoplasty 

• pracuje podle pracovního postupu, podle technické dokumentace 
zhotoví výrobek 

• zvládá v jednodušších požadavcích pracovní dovednosti při práci s 
plasty - měření a orýsování, upínání materiálu, řezání, pilování, 
tvarování teplem 

• prakticky využívá získané znalosti při zhotovení výrobku z plastu 

• orientuje se v základních druzích technických kovů a slitin s 
ohledem na jejich užití v praxi - ocel, litina, měď, hliník, zinek, cín, 
olovo, bronz, mosaz, dural 

• měří posuvným měřidlem 

• zvládá v jednoduchých požadavcích základní pracovní dovednosti 
při práci s plechem - měření a orýsování, ohýbání, rovnání, 
stříhání, pilování 

• zná výrobu oceli ve vysoké peci 

• ovládá zpracování surového železa, výrobu ocelových profilů 

• využívá své poznatky při zhotovení výrobku z plechu 

- úvod 
- technické kreslení 
- práce se dřevem 
- práce s plasty 
- práce s kovy 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena 

Kreativita 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

M ->Čtyřúhelníky a hranoly, ->Poměr, přímá a 
nepřímá úměrnost, ->podobnost, 

M ->Shodnost trojúhelníků., ->Čtyřúhelníky a 
hranoly, ->Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, -
>podobnost, 
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8. ročník 

8. ročník 
1 týdně 

 

a) elektrotechnické práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

6. dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

7. seznámí se s vybavením učebny 

8. naučí se poznávat elektrotechnické prvky 

9. sestaví elektrické obvody podle schémat 

10. zjišťuje vodivost různých látek 

11. určí póly cívek, pracuje s magnetkami 

12. užívá galvanometr v el. obvodu 

13. zapojuje elektromagnet a el. zvonek do obvodu 

14. zná uplatnění tepel. el. spotřebičů v domácnosti 

15. ovládá ochranu el. spotřebičů v domácnosti 

16. sestavuje rozvětvený a jednoduchý el. obvod 

17. dovede sestavit logické obvody 

18) úvod 

19) elektrický obvod 

20) vodiče, nevodiče 

21) elektrické a magnetické jevy 

22) cívka 

23) galvanometr 

24) elektromagnet 

25) elektrický zvonek 

26) tepelné el. spotřebiče 

27) zkrat, pojistky 

28) rozvětvený a jednoduchý el. obvod 

29) logické obvody 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

  

ss) 1. svět práce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• přiřadí k jednotlivým povoláním odpovídající pracoviště, druhy 
pracovních prostředků 

• má základní představy o pracovních činnostech ve vybraných 
oblastech 

• dokáže hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a 
srovnávat je se svými předpoklady 

• orientuje se v současných trendech vývoje trhu práce - vztahu 
nabídky a poptávky 

• uvědomuje si zodpovědnost při volbě povolání za vlastní život 

• chápe význam vzdělání pro život 

• posoudí své možnosti v oblastech profesní orientace 

• charakterizuje nejdůležitější osobnostní kvality, rozpoznává své 
silné a slabé stránky 

• realisticky hodnotí své osobní zvláštnosti, předpoklady, možnosti i 
omezení 

• chápe, které faktory proces sebepoznání ovlivňují 

• prohlubuje své dovednosti efektivní komunikace a kooperace 

• samostatně vyhledává potřebné informace 

• orientuje se v mapách, schématech, tabulkách, grafech 

• orientuje se v příslušných poradenských a zprostředkovatelských 
službách 

• zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních 
oborech SŠ 

- trh práce ( lidská práce, pracovní činnosti, pracoviště, požadavky, 
poptávka trhu práce ) 
- sebepoznávání ( osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, 
osobní vlastnosti a schopnosti ) 
- sebehodnocení ( kvality osobnosti a nároky povolání, 
psychosociální hry ) 
- práce s profesními informacemi ( návštěva IPS při Úřadu práce, 
materiály ze SŠ, ÚP, vyhledávání informací na internetu ) 
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5.10 Volitelné předměty 

 

Charakteristika oblasti 

 

Plnění klíčových kompetencí v těchto předmětech vždy navazuje na nejbližší vzdělávací oblast. Volitelný 

předmět je dotován 1h týdně. Každý žák si volí 2 volitelné předměty. Vyučuje se ve dvouhodinových 

blocích 1x za 14 dnů S/L v 9. ročníku. 

 

Mezi tradičně nabízené volitelné předměty patří:  

 

Cvičení z českého jazyka  

Cvičení z matematiky  

Konverzace v anglickém jazyce  

Přírodovědná praktika  

Cvčení z informatiky 

Zájmová výtvarná výchova 

Pohybové aktivity 

Dramatická výchova 

Vedení domácnosti 

apod. 

 

Nabídka volitelných předmětů se bude aktuálně měnit podle zájmu žáků a samozřejmě doplňovat o nové 

předměty tak, jak to možnosti školy a vyučujících dovolí. 
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5.10.1 Cvičení z českého jazyka  

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

Charakteristika předmětu 

 

Volitelný předmět cvičení z jazyka českého se vyučuje v devátém ročníku jednu hodinu týdně. Cílem 

předmětu je naplňovat a rozvíjet klíčové kompetence obsažené v předmětu Český jazyk a literatura a 

především prohlubovat a procvičovat učivo k přijímacímu řízení na střední školy. Kromě práce se slovníky 

a příručkami se v hodinách zejména využívají sciotesty, cvičné testy Cermat apod. 

Slouží ke komplexní a cílené práci s nadanými studijními typy žáků, cílem je vybranější jazyková 

vybavenost, komplexnější slovní vyjadřování, obhájení si vlastního názoru odbornými argumenty. Důraz 

je kladen na individuální potřeby a zájmy žáků, kteří tento volitelný předmět navštěvují. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

Kompetence k učení 

Učitel: − učí žáky hodnotit své výsledky, diskutovat o nich 

 − učí žáky samostatně řešit úkoly 

 − vede žáky ke kolektivní práci 

 − učí žáky třídit nabyté informace  

 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel: − učí žáky samostatnosti při vyhledávání pravidel 

 − vede žáky k správnému a vhodnému formulování svých názorů a sdělení 

 − motivuje žáky zapojit se do diskuze − učí žáky vhodně obhájit své názory  

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: − podněcuje žáky spolupracovat ve skupině 

 − učí žáky slušně a věcně hájit své názory a přesvědčení 

 − nabádá žáky pomoci druhým 

 − učí žáky přijmout argumenty druhých 

 − vede žáky k odpovědné volbě povolání  

 

Kompetence občanské  

Učitel: − vede žáky k respektování mínění a odlišnosti druhých 

 − motivuje žáky k aktivnímu čtení, psaní, sledování, účastnění se ... 

 − vede žáky k uvědomění si své příslušnosti ke kulturní společnosti, k národu, kraji, regionu, místu 

narození a života a osobní odpovědnosti z toho vyplývající  

 

Kompetence pracovní  

Učitel: − nabádá žáky k nutnosti přípravy a upevňování získaných poznatků 

 − učí žáky, jak být bezpečný při práci s výpočetní technikou 

 − vede žáky k uvědomění si nutnosti celoživotní activity 

 − motivuje žáky ke stále lepším výsledkům 

  

0+1 
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9. ročník 

9. ročník 
0+1 týdně 

 

1. Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

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

- zvládá pravopis lexikální, morfologický a syntaktický 

- orientuje se v odborné literatuře, samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná 
přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

- poznává způsoby obohacování slovní zásoby – umí používat různé 
významy slov a obměňovat je 

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

- bezpečně pozná ohebné a neohebné slovní druhy a tvoří jejich 
spisovné tvary 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

- uvědomuje si vztahy mezi základními a rozvíjejícími větnými členy, 
graficky znázorňuje jejich závislost 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a vedlejší 

- dokáže poznat druhy vedlejších vět – rozpozná spojovací výrazy a 
významové poměry mezi větami, větnými členy a zvládne interpunkci 

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění, určuje 
druhy souvětí, ovládá práci se složitým 

 
Pravopis i/y, jmen, předložek, předpon a pravopisných skupin  
 
Práce s jazykovými příručkami 
 
 Nauka o významu a tvoření slov  
 
Tvarosloví  
 
Základní a rozvíjející větné členy, shoda přísudku s podmětem, druhy 
vedlejších vět, věta jednoduchá a souvětí, významové poměry, 
interpunkce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

2. literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

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

- formuluje vlastní názory na umělecké dílo - umí charakterizovat 
literární postavy 

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

- osvojuje si literární druhy a žánry v proměnách času a rozumí 
literárním pojmům 

- umí vyjádřit znaky jednotlivých literárních útvarů 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 
Základní literární pojmy Reflexe a hodnocení literárního díla  

- prezentuje vlastní četbu nebo zážitky z kulturních programů  

- projevuje zájem navštěvovat divadelní a filmová 

 

Základní literární pojmy  
 
Reflexe a hodnocení literárního díla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

3. Komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

– odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

– má jasno v důležitosti, vhodnosti a správnosti jazykových projevů 

– uvědomuje si základní a hlavní body jednotlivých stylistických 
způsobů 

– dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 
vhodnými pro danou komunikační situaci 

– ovládá jasné a srozumitelné vyjadřování – dodržuje zásady 
dorozumívání (komunikační normy) 

– 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 dispozich a osobních 
zájmů 

– vyjadřuje ústně či písemně své zážitky, názory, nálady  

- vedlejší věta doplňková, přísudková 
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– pokouší se o vlastní tvořivé psaní 

9. ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

Osobnostní a sociální výchova 
Mezilidské vztahy 

Komunikace 
Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Stavba mediálních sdělení 
Vnímání autora mediálních sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
Tvorba mediálního sdělení 
Práce v realizačním týmu 
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5.10.2 Cvičení z matematiky 

 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

Charakteristika předmětu 

 

Volitelný předmět cvičení z matematiky se vyučuje v devátém ročníku jednu hodinu týdně. Předmět má 

pracovní charakter, procvičuje a rozšiřuje učivo probrané v hodinách matematiky. Současně slouží jako 

příprava žáků pro další studium. Zaměřuje se na dobré zvládnutí algebraické techniky, řešení soustav 

lineárních rovnic, prohlubuje učivo o obsazích a objemech. Procvičuje užití goniometrických funkcí v 

praxi. Náplň hodin je upravována 

a doplňována podle potřeb a schopností žáků. 

 

Seminář z matematiky rozvíjí, doplňuje matematické dovednosti žáků.  

Slouží ke komplexní a cílené práci se: 

 − studijními typy žáků, cílem je příprava k přijímacím zkouškám, matematickým olympiádám a mat. 

soutěžím 

 − žáky, kteří potřebují prohloubit mat. dovednosti a poznatky, jedná se o žáky méně nadané 

 

Důraz je kladen na individuální potřeby a zájmy žáků, kteří o tento volitelný předmět mají zájem.  

Časová dotace: 1 hod. týdně v 9. ročníku  

Výuka probíhá v kmenových třídách, učebně informatiky. 

 

 Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání a to tak, aby žák dosáhl 

požadovaných kompetencí. 

 − týmová práce ve skupinách 

 − samostatná práce (žák pracuje individuálně a svým tempem)  

 

Průřezová témata: 

 − Osobnostní a sociální výchova (formování volních a charakterových vlastností - trpělivost, vůle, 

důslednost, pracovitost, schopnost sebekontroly, apod.)  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:  

 

Kompetence k učení  

Učitel: − vede žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

 – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

 − vede žáky k rozvíjení paměti prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si 

nezbytných matematických vzorců a algoritmů 

 − vede žáky k rozvíjení abstraktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě 

těchto vlastností k určování a zařazování pojmů 

 − vede žáky k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

 

 Kompetence k řešení problémů  

Učitel: − učí žáky podporování přirozené tvořivosti 

 − vede žáky ke kauzálnímu myšlení, k vnímání vztahů, zákonitostí a souvislostí 

0+1 
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Kompetence komunikativní  

Učitel: − vede žáky k věcnému argumentování 

 − vede žáky ke komunikaci při řešení úloh a problémů, formulaci svých myšlenek, prohlubování 

porozumění pojmům, vnímání vztahů a souvislostí, podstaty jevů  

− vede žáky k formulování otázek a problémů  

 − vede žáky k naslouchání jiným při uvádění jiných návrhů řešení 

 − vede žáky k porozumění různým typům textů a záznamů včetně grafických 

 − učí žáky vnímat složitosti reálného světa porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace, 

která vede k sestavení matematického modelu  

 

Kompetence sociální a personální 

 Učitel: − učí žáky respektovat názory a myšlenky jiných 

 − učí žáky spolupracovat s ostatními spolužáky (mění si role při práci ve skupinách) 

 

 Kompetence občanské  

Učitel: − vede žáky k přejímání zodpovědnosti za svou práci 

 − učí žáky respektovat práva a povinnosti (svá i ostatních) 

 

 Kompetence pracovní 

 Učitel: − učí žáky trpělivosti a prohlubování svých volních vlastností 

       − učí žáky uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

 

 

 
 

  



 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

305  

9. ročník 
 

9. ročník 
0+1 týdně, V 

 

 
1. Aritmetika, algebra, funkce 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá 
kalkulátor 

- provádí početní operace s racionálními čísly 

- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek  

- umí aplikovat matematické dovednosti v jiných oborech 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 
problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných 
situací 

- řeší slovní úlohy 

- umí pracovat s pojmy procentového počtu – řeší aplikační úlohy na 
procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

- provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve 
výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

- provádí početní operace s racionálními čísly 

- provádí početní operace s algebraickými výrazy 

-  analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v 
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

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

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 
– rozumí a využívá pojmu úměra 

-  

- algoritmy početních výkonů 
- výhodné počítání 
- fixace pojmů 
- odhady 
- sciotesty, sbírka Běloun a kol. 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Psychohygiena 

Kreativita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Základní podmínky života  
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9. ročník 

 

2. geometrie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických 
problémů; 

-  využívá potřebnou matematickou symboliku 

-  umí sestrojit jednoduché konstrukce 

- charakterizuje a třídí jednoduché rovinné útvary  

- charakterizuje jednotlivé rovinné útvary – analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 

- umí aplikovat matematické dovednosti v jiných oborech 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a 
problémů a nalézá různá řešení předpokládaných nebo zkoumaných 
situací 

- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary  

- analyzuje jejich vlastnosti 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

- vypočítá objem, povrch tělesa 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

-  charakterizuje jednotlivé rovinné útvary 

-  odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

-  vypočítá obvod, obsah rovinných útvarů 

-  analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v 
nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel  

- umí aplikovat matematické dovednosti v jiných oborech 

-  

- jednoduché výpočty 
-  konstrukce trojúhelníku 
-  konstrukce výšek, těžnic, kružnice opsaná a vepsaná 
-  konstrukce čtyřúhelníku 
-  konstrukce lichoběžníku 
-  práce se shodným zobrazením (osová, středová souměrnost, 

posunutí 
- - procvičování dovedností a znalostí pro rovinné útvary a tělesa 
- sciotesty, sbírka Běloun a kol. 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Mezilidské vztahy 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Psychohygiena 

Kreativita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO 

OBČANA 

 Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 

EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Vztah člověka k prostředí 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

Základní podmínky života 
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5.10.3. Konverzace v anglickém jazyce 

 
2. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

Charakteristika předmětu 

 

Konverzace v anglickém jazyce se vyučuje v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v jazykové učebně, 

učebně Inf a v jednotlivých třídách.  

Vzdělávání v předmětu Konverzace v Aj: 

− poskytuje jazykový základ pro komunikaci v rámci Evropy i světa 

− snižuje jazykové bariéry 

− umožňuje poznávat život lidí a kulturních tradic příslušné jazykové oblasti 

− prohlubuje mezinárodní porozumění 

− pomáhá pochopit význam znalosti cizího jazyka pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů  

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

− skupinové vyučování, dialogy, poslech, četba a reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce 

(vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými materiály), hry, soutěže, dramatizace, 

krátkodobé projekty Žáci se dělí do skupin v rámci ročníku.  

 

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata:  

EV  - základní podmínky života – ekosystémy 

- lidské aktivity a problémy životního prostředí 

EGS - jsme Evropané 

 - Evropa a svět  

OSV - poznávání lidí  

- mezilidské vztahy 

 - kooperace a kompetice, komunikace  

MDV - tvorba mediálního sdělení 

 - práce v realizačním týmu  

MKV - lidské vztahy  

- mezilidské vztahy, etnický původ 

 - princip sociálního smíru a solidarity  

VDO - principy demokracie  

- občan, společnost, stat 

 - formy paricipace 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

 

Kompetence k učení 

 Učitel: − vede žáky k ověřování výsledků 

     − zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace  

 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel: − klade vhodné otázky 

   − umožní volný přístup k informačním zdrojům  
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Kompetence komunikativní  

Učitel: − vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 

    − vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

    − vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně i ve dvojicích  

 

Kompetence sociální a personální  

Učitel: − hodnotí žáky takovým způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

 − vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 − podněcuje žáky k argumentaci  

 

Kompetence občanské 

 Učitel: − vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

  − vede žáky k diskuzi − vede žáky ke vzájemnému naslouchání si 

 

 Kompetence pracovní  

Učitel: − napomáhá při cestě ke správnému řešení 

 − zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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9. ročník 

9. ročník 
0+1 týdně 

 

1. Konverzační témata 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací 
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými 
okruhy 

- má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

- vede komunikaci v situacích souvisejících se životem v rodině, ve 
škole a v běžných každodenních situacích 

- orientuje se v základních zeměpisných, společenskopolitických, 
kulturních a historických reáliích anglicky mluvících zemí, a to i v 
porovnání s reáliemi ČR 

- jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních 
situacích  

- řeší jednoduché situace související se získáváním a poskytováním 
místních, časových a jiných informací  

- rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu 
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá 
známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

- postihne smysl jednoduchého sdělení  

- porozumí úryvkům autentických textů převážně informativního 
charakteru 

- používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova 
ve vhodném výkladovém slovníku  

- běžně používá cizojazyčné slovníky a jazykové příručky 

 

- volná reprodukce přečteného nebo vyslechnutého textu  
- zpracování zadaného nebo volného tématu s využitím slovníků a 

dalších jazykových příruček 

-  práce a autentickými materiály z anglicky mluvících zemí i ČR 

-  popis osoby, místa a situace 

-  vedení telefonického rozhovoru  
 
Tematické okruhy:  
Prázdniny 
 Moje rodina  
Orientace ve městě  
Moje město  
Můj den (režim dne)  
Nakupování 
 Móda 
V restauraci  
Bydlení  
Národní zvyky a svátky  
Povolání 
 Záliby, volný čas 
 Příroda  
Komunikace (telefonování, psaní dopisů, počítač) 
 Cestován 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kreativita 

Mezilidské vztahy 
Komunikace 

Kooperace a kompetice 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 

GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tvorba mediálního sdělení 
Práce v realizačním týmu 
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5.10.4. Přírodovědná praktika 
 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu - II. stupeň 

 

Předmět směřuje k rozvíjení hlubšího zájmu o přírodu a přírodniny, chemii. Poskytne žákům další 

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům. Podrobněji seznamuje žáka se stavbou 

živých organismů. Obsahové, časové a organizační vymezení  

Předmět je v nabídce povinně volitelných, časová dotace je 1 hodina týdně, učí se v odborné učebně. 

Součástí jsou i exkurze, besedy, návštěvy muzeí, atd.  

 

Předmětem prolínají průřezová témata: OSV, EV, MDV, EGS  

 

Formy a metody práce  

− frontální výuka s demonstračními pomůckami  

− skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

 − praktické činnosti v laboratorních pracích 

 − přírodovědná vycházka s pozorováním  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení  

Učitel: − vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, k správnému užívání odborné 

terminologie, k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací, k nalézání 

souvislostí  

 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel: − zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

 − zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují 

získaná fakta  

 

Kompetence komunikativní 

 Učitel: − vede žáky ke komunikaci mezi žáky, respektování názoru druhých, k diskusi 

 − vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě  

 

Kompetence sociální a personální  

Učitel: − využívání skupinového vyučování, vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

 − navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti  

 

Kompetence občanské 

 Učitel: − vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

 − vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou 

vlastního zdraví i zdraví svých blízkých  

 

Kompetence pracovní 

 Učitel: − vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými 

preparáty a s živými přírodninami 

 − zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový 

rozvrh 
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9. ročník 
 

9. ročník 
0+1 týdně 

 
 

1. Vybrané kapitoly z biologie a chemie 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody  

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- pracuje s mikroskopem, lupou, pomůckami k mikroskopování 

- připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

- zakreslí a popíše pozorovaný jev 

- umí srovnat pozorované jevy  

- používá atlasy a klíče k určování přírodnin 

- vyhledává, zjišťuje informace z různých zdrojů 

- je obeznámen s péčí o chovaná zvířata a pěstované rostliny 

- pozná vybrané rostliny a živočichy 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 

- dovede se zamyslet nad kladnými a zápornými vlivy člověka na 
životní prostřed 

- uvede příklad narušování rovnováhy ekosystému člověkem 

- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh chemických reakcí v 
praxis a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

- uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých a toxických 
látek a způsob jejich označení 

- uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem 
nebezpečných látek 

- nsvrhne a připraví jednoduchý pokus 

- vysvětlí princip jednoduchého pokusu 

- uvede vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 
chemických látel a sloučenin 

- Vybrané kapitoly z botaniky, zoologie, ekologie, organické a 
anorganické chemie 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace  

Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Stavba mediálních sdělení 

Z ->Jižní Evropa, 
Čj ->Úvaha, ->Moderní literatura 

Čj ->Žádost, pozvánka, 
Pč ->Trh práce 
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5.10.5. Cvičení z informatiky 
 
 

2. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu - II. stupeň  

 

Předmět Cvičení z informatiky se vyučuje v 9. ročníku jako povinně volitelný předmět s časovou dotací 

1 týdně. Výuka probíhá v počítačové učebně.  

 

Vzdělávání v předmětu informatika 

 − učí žáky zvládnout práci s grafikou i textem  

− učí žáky vyhledávat informace na webových stránkách a kopírovat je do jiných aplikací 

 − vede žáky k praktickému zvládnutí práce s tabulkami a k tvorbě prezentací  

 

Klíčové kompetence žáků  

 

Kompetence k učení  

− žák umí vyhledávat a třídit informace za pomocí počítače 

 − je schopen operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 

 − umí získané informace porovnat a posoudit Kompetence k řešení problémů 

 − umí vyhledat informace a postupy k řešení daného problému  

− umí problémy samostatně řešit − je schopen si ověřit správnost řešení problémů  

− řešení problému je schopen si obhájit 

 

 Kompetence komunikativní  

− na základě získaných informací umí vyjadřovat své myšlenky a názory  

− rozumí různým typům textů a záznamů  

− umí využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 

okolním světem  

 

Kompetence sociální a personální  

− umí spolupracovat ve skupině 

 − je schopen vytvořit příjemnou pracovní atmosféru ve skupině  

 

Kompetence občanské  

− respektuje zákony, předpisy, nařízení, společenské normy 

 − je si vědom svých práv a povinností  

− dokáže se vcítit do postojů druhých 

 

Kompetence pracovní  

− umí dodržovat vymezená pravidla 

 − umí používat bezpečně a účinně vybavení  

− dokáže využít získané poznatky a znalosti pro svůj osobnostní rozvoj  

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova (OSV)  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)  

Mediální výchova (MV) 
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9. ročník 
 

9. ročník 
0+1 týdně 

 

1. Uživatelské znalosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- umí vhodně používat textový editor Word 

- dokáže do textu vložit obrázek, tabulku, seznamy 

- umí kopírovat objekty, upravovat tvary objektů 

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem 

- dokáže ve Wordu vytvořit plakát, referát, novinovou stránku 

- umí vytvořit a vložit hypertextový odkaz do textu  

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, 
grafické a multimediální formě 

- dokáže v aplikaci Power Point vytvořit prezentaci  

- do prezentace umí vložit text, obrázky 

- dokáže udělat animaci objektů 

- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy mezi údaji  

- dokáže do prezentace vložit informace získané z jiných informačních 
zdrojů 

- ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných 
aplikací 

- dokáže vytvořit tabulku 

- umí vložit data do tabulky 

- dokáže seřadit data v tabulce  

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

- dokáže psát všemi deseti prsty 

- pokročilejší uživatelské znalosti 
- textový editor Word  
- Počítačové prezentace Power Point  
-  tabulkový editor Excel 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Seberegulace a sebeorganizace  

Kreativita 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Stavba mediálních sdělení 

Z ->Jižní Evropa, 
Čj ->Úvaha, ->Moderní literatura 

Čj ->Žádost, pozvánka, 
Pč ->Trh práce 
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5.10.6. Zájmová výtvarná výchova 
 
 

2. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu - II. stupeň  

 

− pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

 − zaměřuje se na osobitost a individualitu 

 − učí prožívat průběh procesu tvoření − rozvíjí kreativitu 

 − tvůrčí proces chápe jako způsob poznání a komunikace  

− užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků  

 

Předmět je vyučován jako povinně volitelný v9. ročníku s časovou dotací 1 hodinu týdně 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

− výuka probíhá v odborné pracovně, ve školní zahradě, v galerii, v muzeu, v plenéru  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení  

Učitel: − vede žáky k poznávání a k orientování se ve výtvarném umění 

 − úkoly zadává tak, aby si žák sám zorganizoval vlastní činnost 

 

 Kompetence k řešení problémů  

Učitel: − předkládá žákům náměty k samostatnému zpracování 

 − umožňuje volbu různých postupů 

 

 Kompetence komunikativní  

Učitel: − dohlíží na dodržování etiky komunikace  

− umožňuje vytvářet prostor pro střetávání různých forem komunikace 

 

 Kompetence personální: 

 Učitel: − zohledňuje rozdíly v pracovním tempu žáků 

 − umožňuje žákům zažít úspěch  

 

Kompetence občanské  

Učitel: − podporuje občanské cítění žáků  

 

Kompetence pracovní  

Učitel: − požaduje dodržování dohodnuté kvality postupů 

 − vede žáky ke správnému používání materiálů a nástrojů a tím předchází úrazům 

 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: EV, EGS, OSV, MDV, MKV, VDO 
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9. ročník 
 

9. ročník 
0+1 týdně 

 

1. Výtvarné techniky 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

Textilní techniky: 

- využívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností 

- učí se osobitě stylizovat vizuální skutečnost 

- kultivuje svůj vkus  

- zobrazuje své vlastní fantazijní představy 

- snaží se nalézat vlastní postupy 

- objevuje tajemství kompozice 

Malba 

- využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, představ a fantazie 

- kultivuje svůj vkus 

- zobrazuje své vlastní fantazijní představy 

- snaží se nalézat vlastní postupy 

- objevuje tajemství kompozice 

Grafika 

- využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, představ a fantazie 

- učí se tvořivě užívat výtvarné principy 

- řazení, opakování, rytmus 

- poznává vztah mezi funkcí, materiálem a technickou a estetickou 
stránkou 

- rozvíjí své estetické cítění 

- využívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení podnětů z fantazie 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Kresba 

- využívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, představ a fantazie 

- učí se tvořivě užívat výtvarné principy-řazení, opakování, rytmus 

- rozvíjí své estetické cítění 

- využívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení podnětů z fantazie 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Prostorová tvorba 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností 

- k tvorbě využívá některých metod současného výtvarného umění 

- zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí 

- Vyvazovaná batika 
- Vosková batika 
- Textilní aplikace 
- Prostorový text 
- Malba temperou 
- Malba dispersními barvami 
- Malba zažehlovacími pastely 
- Malba na sklo 
- Protisk 
- Tisk z koláže 
- Linoryt 
- Suchá jehla 
- kresba barevnými tušemi 
- kombinovaná kresebné techniky na velký format 
- frotáže 
- lavírovaná kresba 
- Závěsné objekty z netkaných textilií 
- Papírové květiny – objekty 
- Modelování 
- Šité textilní objekty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Kreativita  

Mezilidské vztahy  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Objevujeme Evropu a svět  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské 
aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Práce v realizačním týmu 
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5.10.7. Pohybové aktivity 
 
 

2. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu - II. stupeň 

 

Předmět zájmové sportovní aktivity se vyučuje v 9. ročníku jako povinně volitelný předmět dotovaný 1 

hodinami týdně  

Vzdělávání je zaměřeno na:  

− regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

 − rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

 − poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 − upevnění návyků poskytovat základní první pomoc  

 

Obsah je především zaměřen na hry, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu žáků. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědného chování  

OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, 

sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích  

MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,…. 

EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí  

MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků  

 

Kompetence k učení  

Učitel: − hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 − stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího program 

 − dodává žákům sebedůvěru 

 − sleduje pokrok všech žáků  

 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel: − s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 − vede žáky ke správným způsobům řešení problémů  

 

Kompetence komunikativní  

Učitel: − vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 − podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 − zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat  

 

Kompetence sociální a personální  

Učitel: − umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 − zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 − podle potřeby žákům v činnostech pomáhá  

− požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy  
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Kompetence občanské 

Učitel: − vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 − vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

− umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky  

 

Kompetence pracovní  

Učitel: − vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 − vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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9. ročník 
 

9. ročník 
0+1 týdně 

 

1. Pohybové aktivity 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- – zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 

- zvládá techniku atletických disciplín 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 

- upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s 
jeho oslabením 

- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 

- čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 
pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při cvičení 

- Běh vytrvalostní na 3000m 
- Běh přes nízké překážky (76 cm) 
- Skok daleký - další techniky 
- Skok vysoký 
- zlepšování techniky flopu 
- Hod granátem, Vrh koulí - zlepšování techniky 
- kopaná - procvičení přihrávek, střelby na branku, útok v přečíslení, 

jednoduchý signál, hra 
- basketbal - procvičení dvojtaktu, zónová obrana, střelba na koš, hra 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Sebepoznání a sebepojetí 

 Kooperace a kompetice 

 Komunikace 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Práce v realizačním týmu 
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5.10.8. Dramatická výchova 
 
 

2. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu - II. stupeň  

 

Volitelný předmět Dramatická výchova rozvíjí kultivovaný mluvený a pohybový projev žáků.  

Předmět bude propojen s českým jazykem a literaturou, hudební a výtvarnou výchovou. Žáci se budou 

připravovat na recitační soutěže ve spolupráci s různými oraganizacemi na vystoupení propagující naši 

školu, atd. V rámci tohoto předmětu se děti seznámí se základními dramatickými žánry, divadelními 

druhy, výraznými osobnostmi české a světové dramatické tvorby.  

 

Časová dotace: – 1 hodiny týdně  

 

Místo realizace: – učebna hudební výchovy – kmenová třída  

 

Dělení: – na skupiny v rámci ročníku  

 

Formy a metody práce: 

 – vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí  

 

Klíčové kompetence žáků 

 

Kompetence k učení  

Žáci − vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

 − propojují získané poznatky do širších celků  

− poznávají smysl a cíl učení  

Učitel − zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace  

 

Kompetence k řešení problémů  

Žáci − jsou schopni pochopit problem 

 − umí vyhledat informace  

Učitel − pokládá vhodné otázky 

 − umožní volný přístup k informačním zdrojům  

 

Kompetence komunikativní  

Žáci − komunikují na odpovídající úrovni 

 − umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 − umí se kultivovaně projevovat 

Učitel − vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 

 − vytváří příležitost pro komunikaci mezi žáky 

 − vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích a ve skupině  
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Kompetence sociální a personální  

Žáci − umí spolupracovat ve skupině  

− jsou schopen vytvořit příjemnou pracovní atmosféru ve skupině 

 − jsou schopni sebekontroly a sebekritiky 

Učitel − hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

− vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 − dává podněty žákům k argumentaci  

 

Kompetence občanské  

Žáci − respektují názory ostatních 

 − umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 Učitel − vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 − vede žáky k diskuzi  

− vede žáky k vzájemnému naslouchání si  

 

Kompetence pracovní  

Žáci − jsou schopni efektivně zorganizovat svou práci  

Učitel − napomáhá při cestě ke správnému řešení 

 − zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 

 

 Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
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9. ročník 
 

9. ročník 
0+1 týdně 

 

1. Dramatické dovednosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- zvládá základy správného tvoření hlasu¨ 

- žák spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje ji 
před spolužáky 

- vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná 

- pozná základní divadelní druhy a jejich znaky 

- pozná základní dramatické žánry a jejich znaky 

- kriticky hodnotí dramatická díla i současnou mediální tvorbu 

- rozvíjí a opakuje herní situace 

- pojmenuje hlavní téma a konflikt 

- reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla 
(divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) 

- dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce 

- dodržuje zásady hlasové hygieny a správného držení těla 

- spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před 
žáky 

- vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná 

- práce s dechem 
-  správné držení těla 
-  neverbální komunikace 
- Situace 
-  Postava 
-  Konflikt 
-  Téma 
-  vrchol  
- Gradace 
- Komedie 
-  Tragédie 
-  drama  
- činohra  
- loutkové divadlo 
- komunikace v herních situacích 
-  reflexe a hodnocení organizace 
-  tvůrčí skupinové práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností poznávání 

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Sebepoznání a sebepojetí 

 Kooperace a kompetice 

 Komunikace 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Práce v realizačním týmu 
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5.10.9. Vedení domácnosti 

 
5.10.9.1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 
 
 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

 

 
9. ročník 

9. ročník 
0+1 týdně, V 

 

 
2. životní prostředí člověka 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• zdůvodní estetické požadavky na vzhled vesnic 

• dokáže vyjmenovat dnešní vybavenost vesnice 

• pečuje o životní prostředí v okolí školy 

- vybavenost vesnic 
- estetické požadavky 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

3. bydlení na vesnici 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• vyjmenuje výhody a nevýhody života na vesnici 

• seznámí se s moderními prvky zahradní i krajinné architektury 

• připraví studené pohoštění 

- výhody, nevýhody 
- zahradní architektura 
- územní plán obce 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

4. historie a vývoj bydlení 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se s historií a vývojem bydlení 

• upeče perníčky na mikulášskou besídku 

• kolektivně připravuje vánoční výzdobu školy 

- domov a bydlení 
- dnešní výstavba 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

5. provoz domácnosti 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se s provozem domácnosti - náklady na vodu, teplo, 
světlo 

• seznámí se s financováním a rozpočtem domácnosti 

• prodiskutuje o podílu členů domácnosti na domácích pracech 

• nazdobí vánoční perníčky 

• upraví stůl pro různé slavnostní příležitosti 

- financování, rozpočet 
- domácí práce 
- praktické práce 

 

0+1 
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9. ročník 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

6. zařízení bytu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• seznámí se se zařízením bytu, technickým vybavením domácnosti 
a zejména s bezpečností domácího provozu 

• prakticky si vyzkouší výrobu jednoduchého bytového doplňku 

- rozmístění nábytku 
- osvětlení 
- technické vybavení 
- bezpečnost domácího provozu 
- bytové doplňky 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

7. údržba a úklid bytu 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dokáže promyslet a časově rozvrhnout úklid bytu 

• seznámí se s vlivem barev na člověka v interiéru i exteriéru 

• vyzkouší si velikonoční aranžování, zdobení vajíček 

- organizace 
- barvy, malování 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

   

 

8. květiny v bytě 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• provádí v kolektivu jarní úpravy okolí školy 

• seznámí se se střihem okrasných keřů 

- hydroponie 
- výzdoba bytu 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

  

 

9. odpady 

Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• třídí odpad, prodiskutuje situaci doma i ve škole i v místě bydliště 

- třídění a odkládání odpadu z domácnosti 
- situace doma, ve škole, na vesnici 
- beseda s pracovníky OÚ 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

9. kapitoly o výživě 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• dodržuje základní pravidla bezpečnosti při práci se spotřebiči 

• připraví stůl pro slavnostní příležitost 

• dodržuje základní principy stolování a společenského chování 

- základní postupy přípravy potravin 
- zásady stolování 
- společenské chování 
- úpravy stolů 
- praktické práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Mezilidské vztahy 
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6 Projekty 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 

1.9.2016 Dosažené vzdělání Základní vzdělání 

RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech: 9 
 

 

 

6.1 Projektové dny 

Naše škola pořádá během školního roku "Projektové dny", během kterých probíhá výuka v celodenním 

bloku vždy na určité téma. Cílem této výuky je probrat dané téma více do hloubky, netradičním způsobem 

a v nejrůznějších souvislostech. Každý projektový den má své výstupy, které se vyhodnocují. 

První pedagogická rada v daném školním roce schválí počet témat projektových dnů a jejich zaměření pro 

příslušný školní rok. 

 
Adaptační kurz 

Projekt je určen pro žáky 6. ročníku. Cílem je vytvoření kvalitního třídního kolektivu. Projekt se zaměřuje 

na týmovou spolupráci, bližší seznámení mezi spolužáky vzájemně, ale i se třídním učitelem. Žáci se učí 

navazovat sociální kontakty, spolupracovat v rámci třídního kolektivu a nebát se slušně vyjadřovat své 

názory. Společně s třídním učitelem a instruktory během těchto necelých tří dnů se žáci pomocí her, 

činností a aktivit různého druhu navzájem poznávají, získávají pozitivní zkušenosti, které jim pak v 

běžném životě a ve škole pomohou řešit různorodé problémy, se kterými by si mnohdy nevěděli rady nebo 

by je řešili jiným, často nevhodným způsobem.  

Projekt je uskutečněn v blízkém okolí.  

 

Projekt pomáhá osvojit klíčové kompetence: 

 − kompetence komunikativní 

 − kompetence sociální a personální 

 − kompetence občanské  

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A TÉMATICKÝCH OKRUHŮ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

 • Rozvoj schopností poznávání  

• Kooperace a kompetice 

 • Hodnoty, postoje, praktická etika 

 • Poznávání lidí • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 • Sebepoznání a sebepojetí  

• Seberegulace a sebeorganizace  

• Psychohygiena  

• Kreativita  

• Mezilidské vztahy  

• Komunikace 
 

Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 
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7 Evaluace vzdělávacího programu 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

Opavská 350 

Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 

1.9.2016 Dosažené vzdělání Základní vzdělání 

RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech: 9 
  

 

 
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

1. Obecné zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

 

• Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči 

žákovi. 

• Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat pro určitou indispozici. 

• Učitel posuzuje při celkové klasifikaci žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu. 

• U žáka s prokazatelnou specifickou vývojovou poruchou učení postupuje učitel v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb., § 16. 

• Hodnocení je jednoznačné, srozumitelné, s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Dále je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

• Žák 2. - 9. ročníku musí mít z předmětu s týdenní dotací 4 a více hodin alespoň 6 známek za každé pololetí, 

z toho nejméně 2 z ústního zkoušení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka se rozsah počtu známek 

přiměřeně upraví dle délky absence. Minimální počet známek pro celkové hodnocení jsou 3, z nichž alespoň 

jedna je z ústního zkoušení. 

• Žák 2. - 9. ročníku musí mít z předmětu s týdenní dotací 2–3 hodiny alespoň 4 známky za každé pololetí, z toho 

nejméně jednu z ústního zkoušení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti žáka se rozsah počtu známek přiměřeně 

upraví dle délky absence. Minimální počet známek pro celkové hodnocení jsou 2, z nichž alespoň jedna je 

z ústního zkoušení. 

• Žák 2. - 9. ročníku musí mít z předmětu s týdenní dotací 1–2 hodiny alespoň 2 známky za každé pololetí, z toho 

nejméně jednu z ústního zkoušení (kromě tělesné výchovy). Tento počet je minimální pro objektivní hodnocení 

žáka. 

• Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní 

docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka hodnotí podle § 15, odst. 9, vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky v platném znění. 

 
 

Při hodnocení žáků učitel především sleduje : 

 

1. V jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané povahou jednotlivých vyučovacích 

předmětů (jak pevně a trvale si osvojuje poznatky podstatné, důležité pro sledování a pochopení dalšího učiva, 

jak rozumí učivu, jak chápe smysl a význam učiva v širších celcích) a zda projevuje zájem o obohacování svých 

vědomostí a dovedností v některých předmětech a oborech. 

2. Jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů (slovních i písemných), při řešení 

poznávacích a praktických situací a problémů, jak dovede osvojené a získané vědomosti, dovednosti a postupy 

demonstrovat na příkladech a aplikovat v podmínkách běžného života. 

3. Jak žák ovládá základní komunikační prostředky, které mu umožňují užívat a uplatňovat získané vědomosti 

a dorozumívat se ve škole i mimo školu (jak umí naslouchat, jak se umí srozumitelně, souvisle a věcně 

vyjadřovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se do rozhovoru), na jaké úrovni je jeho písemný 

projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede pracovat v jednotlivých předmětech, jak dovede vyprávět, 

sdělovat své zkušenosti, zážitky, vysvětlovat své názory a pracovní postupy. 

4. Jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti věcí, faktů, jevů a procesů, jak 

dovede třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat příčiny a následky, jak dovede zdůvodňovat, 

vyvozovat jednoduché závěry a zobecnění), zda si tvoří o věcech a jevech samostatný úsudek a zda dovede tento 

úsudek opřít o argumenty. 

Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 
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5. Jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce (jak dovede pracovat s učebnicí, pracovními 

sešity a listy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat informace v různých zdrojích a jednoduchým 

způsobem je zpracovávat, zda a jak dovede zhotovovat různé nákresy, schémata, grafy, přehledy…). 

6. Jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se setkává v průběhu 

svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě (jak si žák utváří kritéria 

k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů a činů lidí, v jaké míře je otevřený a vnímavý k hodnotám 

národního společenství, k národním tradicím a k národní kultuře, jaký má vztah k svému domovu, k přírodě, 

k životnímu prostředí, jak dovede pečovat o své zdraví). 

7. Jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti (jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je snaživý, zda 

dovede spolupracovat ve vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům, zachovávat elementární 

pravidla kulturního chování a lidského soužití). 

 

Záznamy klasifikace a hodnocení: 

 

• Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu třídy. 

• Záznamy o průběžné klasifikaci žáků si vedou příslušní vyučující. Výsledky klasifikace zaznamenávají 

průběžně do žákovských knížek. 

• V případě výrazného zhoršení prospěchu žáka (o dva a více klasifikačních stupňů) je učitel povinen 

prokazatelným způsobem informovat zástupce žáka (například zápisem do žákovské knížky nebo na příslušném 

tiskopise). 

• Zápis klasifikace za klasifikační období provede učitel trvalým způsobem do karty žáka. Opravy lze provádět 

pouze určeným způsobem. 

• Pro třídní schůzky a konzultační dny připraví učitel pro rodiče informaci o průběžných výsledcích žáka. 

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

• Žáci mají právo na sebehodnocení, které je přirozenou součástí procesu hodnocení. 

• Sebehodnocení musí sloužit k posílení sebeúcty a sebevědomí žáků. 

• Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dále. 

• K sebehodnocení vytváří podmínky škola i vyučující jednotlivých předmětů tím, že poskytují možnosti výběru 

hodnocení všude tam, kde je to možné – to zvyšuje žákovu motivaci i naději žáka na kvalitní výkon. 

• Škola zajišťuje pro žáky didaktické testy jako standardizovaný typ školního hodnocení, které se však 

nevyužívají klasifikačně, ale po rozboru slouží jako podklad k sebehodnocení žáka a zpětné informaci pro 

učitele. 

• K sebehodnocení slouží také skupinové, kooperativní a podobné formy práce, při kterých se žák může dobře 

porovnávat s ostatními. 

• Žáci mají právo přiměřenou formou se na základě sebehodnocení vyjadřovat k průběžnému i k celkovému 

hodnocení. 

3. Výchovná opatření 

Pochvaly: 

Ředitel školy může podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 1 na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

dlouhodobou úspěšnou práci. 

Třídní učitel(ka) může podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 2 na základě vlastního rozhodnutí nebo na 

základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění se podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 7 zaznamenává na vysvědčení 

za pololetí, v němž bylo uděleno. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění prokazatelným způsobem 

žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

 

Napomenutí a důtky: 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 3 vzhledem 

k závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele 
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c) důtku ředitele školy 

Při posuzování závažnosti porušení řádu školy je bráno v úvahu i dosavadní bezproblémové chování žáka, jedná- 

li se o náhodný přestupek. Opakované a stupňující se kázeňské přestupky provázené zejména ohrožením 

bezpečnosti jsou vždy považovány za závažná porušení řádu školy. Specifikace závažnosti některých přestupků 

vyplývá ze školního řádu. 

 

méně závažná porušení řádu školy 

a) zapomínání školních pomůcek a potřeb 

b) pozdní příchody 

c) vyrušování při výuce (bezdůvodné opuštění místa, hlasité provokativní projevy narušující výuku, 

nerespektování pokynů vyučujícího) 

d) neúmyslné ublížení spolužákovi 

e) méně závažné nevhodné chování (nekázeň o přestávkách, nerespektování pokynů pedagogických dozorů) 

f) nevhodné chování ke spolužákům s vyjádřením omluvy 

závažná porušení řádu školy 

g) ohrožení bezpečnosti vlastní a bezpečnosti spolužáků 

h) neúnosné vyrušování při výuce (bezdůvodné opuštění místa, hlasité provokativní projevy narušující výuku, 

nerespektování pokynů vyučujícího) 

i) nevhodné chování ke spolužákům s možnými následky i v případě vyjádření omluvy 

j) úmyslné ničení školního majetku 

k) neomluvená absence 

l) podvádění, lhaní, uvádění nepravdivých souvislostí a obvinění 

m) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 

n) přepisování záznamů v žákovských knížkách 

o) nevhodné chování k zaměstnanci školy, urážlivé výroky 

p) opakovaná méně závažná porušení řádu školy 

q) nošení, užívání, přechovávání nebo distribuce omamných látek včetně kouření a alkoholu 

 

Třídní učitel může žákovi uložit: 

napomenutí třídního učitele - za méně závažné porušení školního řádu (zaznamená do žákovské knížky a do 

karty žáka); 

důtku třídního učitele - za závažné nebo opakované méně závažné porušení školního řádu (třídní učitel 

prokazatelně informuje zákonné zástupce žáka a důtku zaznamená do karty žáka). 

O uložení napomenutí nebo důtky třídního učitele informuje třídní učitel neprodleně svého zástupce školy. 

 

Ředitel školy může za závažné opakované přestupky žákovi uložit: 

důtku ředitele školy - za závažné, zejména opakované porušení školního řádu, ohrožení bezpečnosti spolužáků; 

po projednání v pedagogické radě oznámí ředitel školy prostřednictvím třídního učitele zákonným zástupcům 

žáka udělení důtky (třídní učitel provede záznam do karty žáka a přiloží potvrzení rodičů o převzetí oznámení 

o udělení důtky). 

Za jeden přestupek nelze udělit žákovi více kázeňských opatření. 

4. Hodnocení prospěchu a chování klasifikačními stupni 

Hodnocení prospěchu klasifikačními stupni 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

Hodnocení známkou se použije u žáků 1. stupně, hodnocení odpovídajícím slovním vyjádřením u žáků 2. stupně. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí dosažené 

znalosti, schopnosti a dovednosti žáka, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Posuzuje se zejména to, zda 

žák v klasifikačním období prokázal znalost požadovaného rozsahu znalostí, schopností a dovedností. Do 

celkového hodnocení a klasifikace se zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělání v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon. 

Chování neovlivňuje hodnocení výsledků žáka ve vyučovacích předmětech. 



Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 
Verze: 1.4, Platnost: 1.9.2018 

328  

Kriteria pro jednotlivé klasifikační stupně: 

 

a) předměty teoreticky zaměřené 

Převahu teoretického zaměření mají předměty jazykové, společenskovědní, přírodovědné, matematika. 

 

Stupeň 1 – výborný 

Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení úkolů, při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost 

a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti 

jsou kvalitní pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák ovládá učebními osnovami vymezené poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává 

požadované činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 

a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se 

projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 

nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků nepodstatné mezery. Požadované 

činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný 

projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují 

v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 – dostatečný 

Žák má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. 

Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky. Výsledky jeho činností nejsou kvalitní, 

grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 – nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat 

požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. Není schopen uplatňovat vědomosti a dovednosti ani 

s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním 

a písemném projevu má závažné nedostatky. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké 

úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

b) předměty prakticky zaměřené 

Převahu praktických činností mají technické práce, domácnost, pěstitelství. 

 

Stupeň 1 – výborný 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, 

samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává 

pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; 

dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 

práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně 

tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává 

samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 
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nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci. Pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, 

materiálů a energie se dopouští malých chyb. Zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje 

s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí 

učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.V praktických činnostech se dopouští chyb 

a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní 

práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. 

Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 – dostatečný 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické 

poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, 

dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou 

pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci 

učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze 

a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci 

překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 - nedostatečný 

Žák neprojevuje zájem o práci, nemá vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí 

učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na 

pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při 

práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze 

a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

c) předměty výchovného zaměření 

Za výchovné předměty se považují: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a sportovní výchova a další 

předměty tohoto charakteru. 

 

Stupeň 1 – výborný 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi 

úspěšně je podle požadavků osnov rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky 

působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje 

aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, 

které úspěšně rozvíjí v individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší 

nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových 

úkolech. 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností 

v individuálním kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti 

a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 

Stupeň 4 – dostatečný 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly 

řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi 

malou snahu a zájem o činnosti. 

Stupeň 5 – nedostatečný 

Žák je v činnostech oproti svým schopnostem převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede 

aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí žádné úsilí. 

 

• Klasifikační stupeň určí učitel, který příslušnému předmětu vyučuje. 
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• V předmětu, kterému vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po 

vzájemné dohodě. 

• Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a dosažené výsledky za 

celé období. 

• Výsledky práce žáka posuzuje učitel objektivně. 

• Stupeň prospěchu za klasifikační období se neurčuje na základě výpočtu průměru. 

 

Hodnocení chování klasifikačními stupni 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

Hodnocení známkou se použije u žáků 1. stupně, hodnocení odpovídajícím slovním vyjádřením u žáků 2. stupně. 

Při klasifikaci chování žáka se přihlíží pouze k jeho chování ve škole. Klasifikační stupeň navrhuje třídní učitel 

po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. 

Kritériem je dodržování pravidel chování a respektování řádu školy během klasifikačního období. Přihlíží se 

k věku a rozumové vyspělosti žáka. K výchovným opatřením se přihlíží, pokud byla neúčinná a v případě, kdy se 

žák za období dopustil velmi závažných porušení řádu školy nebo vážně porušil bezpečnost a ohrozil zdraví 

spolužáků. 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a řád školy, méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Je 

přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s řádem školy. Dopustil se opakovaně méně závažných přestupků, nebo 

přestupku závažnějšího, ale uplatněná kázeňská opatření byla méně účinná. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák vědomě opakovaně porušuje řád školy, dopouští se závažných přestupků proti pravidlům chování, uplatněná 

výchovná opatření nejsou účinná, ohrozil vážně bezpečnost spolužáků, dopustil se násilí na spolužácích. 

Zdůvodnění hodnocení chování žáka stupněm 2 nebo 3 se zaznamená do karty žáka. 

 
 

5. Zásady pro používání slovního hodnocení 

Slovní hodnocení žáka schvaluje na žádost zákonných zástupců ředitel školy. V případě slovního hodnocení 

všech žáků školy rozhoduje o schválení ředitel se souhlasem Školské rady. Výsledky vzdělávání žáka 

v jednotlivých předmětech budou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 

vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím 

a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

Slovní hodnocení bude zahrnovat posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka 

a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 

Bude obsahovat také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech budou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 

které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení bude zahrnovat 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v 

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Bude obsahovat také zdůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení 

celkového hodnocení žáka na vysvědčení: 

 

ovládnutí učiva předepsaného osnovami: 

1 – výborný - ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný - ovládá 

3 – dobrý - v podstatě ovládá 

4 – dostatečný - ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný - neovládá 
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úroveň myšlení: 

1 – výborný - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný - uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý - menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný - nesamostatné myšlení 

5 – nedostatečný - odpovídá nesprávně i na návodní otázky 

 

úroveň vyjadřování: 

1 – výborný - výstižné a přesné 

2 – chvalitebný - celkem výstižné a poměrně přesné myšlenky 

3 – dobrý - vyjadřuje se ne dost přesně 

4 – dostatečný - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 – nedostatečný - i na návodní otázky odpovídá nesprávně 

 

celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští: 

1 – výborný - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 – nedostatečný - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

 

píle a zájem o učení: 

1 – výborný - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný - učí se svědomitě 

3 – dobrý - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

Slovní hodnocení a přestup na jinou školu 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb., § 51, odst. 3 se převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do 

slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. Je-li žák hodnocen slovně, převede se pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 
 

6. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

tt)a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

uu)b) prospěl (a), 

vv)c) neprospěl (a), 

ww)d) nehodnoc

en (a). Platí pro 1. i 2. 

stupeň. 

Celkové hodnocení žáka v případě hodnocení klasifikačními stupni: 

Žák je hodnocen stupněm 

prospěl(a) s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 

hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití kombinace slovního hodnocení a klasifikace je žák hodnocen 

podle § 14, odst. 1, písm. e), Vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

prospěl(a) - není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

neprospěl(a) - je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen 

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho 

hodnocen na konci druhého pololetí, 

nehodnocen(a) – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

Hodnocení práce v zájmových útvarech: 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 
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vysvědčení stupni: 

a) pracoval (a) úspěšně 

b) pracoval (a) 

 
 

7. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

K získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka využívá učitel 

zejména tyto metody, formy a prostředky: 

• Soustavné diagnostické pozorování žáka 

• Soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování 

• Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy 

doložit správnost celkové klasifikace žáka a způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…). V případě 

dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento 

klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

• Různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) a didaktické testy. Formu upřednostňuje 

podle charakteru předmětu. 

• Kontrolní písemné práce, praktické zkoušky, ústní zkoušení. Podklady pro hodnocení jsou dále různé orientační 

písemné práce, průběžné hodnocení prací a další. Vyučující dbá na dostatečnou frekvenci klasifikace 

a hodnocení. 

• Učitel oznamuje žákovi výsledky každé klasifikace a vysvětlí klady a nedostatky v projevu, výkonu, výtvoru. 

Při ústním zkoušení oznámí učitel výsledky ihned, výsledky písemných zkoušek oznamuje nejpozději do sedmi 

dnů. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou 

dobu předem (minimálně 5 dní). 

• Termíny kontrolních hodinových prací dohodnutých v rámci metodických sdružení a předmětových komisí 

konzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu hodinovou práci o níž dopředu 

nejsou informováni. 

• Žáci, kteří se vrací do školy po dlouhodobé nemoci (více než měsíční absence), jsou zkoušení nejdříve za týden 

po procvičení a opakování. Žáci, kteří mají opakovanou krátkodobou absenci s podezřením na záměrnou 

nepřítomnost v předmětu, mohou být zkoušeni bez omezení. 

• Pro stanovení celkového prospěchu žáka se zahrnují předměty povinné a volitelné. Nezahrnují se předměty 

nepovinné a zájmové útvary. Nezapočítává se známka z chování. 

• Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů 

průběžně prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách nebo konzultacích s rodiči, kdykoliv na 

požádání zákonných zástupců žáka. 

• V případě výrazného zhoršení prospěchu žáka v některém předmětu v průběhu školního roku musí učitel 

předmětu, jehož se zhoršení týká, oznámit skutečnost prokazatelným způsobem rodičům a informovat třídního 

učitele. 

 

8. Postup žáka do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených 

rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního 

stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, 

který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, 

aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li 

možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, 

aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období 

měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo 

nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; 

tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo 

nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho 

dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

9. Komisionální a opravné zkoušky 
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Komisionální zkoušky: 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může 

podle Zákona č. 561/2004 Sb., § 52, odst. 4 do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální 

přezkoušení žáka: je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální 

přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 

zástupcem žáka. 

Plní-li žák povinnou školní docházku v zahraniční škole dle Zákona č. 561/2004 Sb., § 38, řídí se Vyhláškou č. 

48 Sb., § 18 až 21. 

Komisionální přezkoušení se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., § 22, odst. 1 až 7. Vykonáním komisionálního 

přezkoušení není dotčena možnost konat opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky: 

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, 

konají opravné zkoušky. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou 

školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných 

důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září 

následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do 

devátého ročníku. 

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitelka 

školy, jmenuje komisi krajský úřad (viz Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 23, odst. 1). 

 

10. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vzdělávacích 

předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí 

jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, 

hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu 

hodnocení a klasifikace žáka. 

Žák zařazený do tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se 

klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

Vyučující vždy respektují pedagogická doporučení obsažená v posudcích školských poradenských zařízení. 

Vyučující respektují zdravotní omezení vyplývající ze zpráv a doporučení odborných lékařů. 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy podle Zákona č. 561/2004 Sb., § 51, odst. 4 o 

použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Žádost podávají zákonní zástupci žáka 

prostřednictvím třídního učitele na tiskopise a to nejpozději do 10. 10. pro hodnocení za 1. pololetí a nejpozději 

do 10.3. pro hodnocení za druhé pololetí. Do 15. 10. lze podat žádost současně pro obě pololetí školního roku. 

Pozdější podání žádostí je možné pouze u žáků, kteří byli v daném pololetí vyšetřeni a byla nově prokázána 

vývojová porucha. 

 

11. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis 

z vysvědčení. 

V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl 

cílů vzdělávání stanovených v § 44 Zákona č. 561/2004 Sb. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání 

vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 

Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře 

vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 

a) možnostech žáka a jeho nadání, 

b) předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, 

c) chování žáka v průběhu povinné školní docházky, 

d) dalších významných skutečností ve vzdělávání žáka. 

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní 

docházku. 

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi také v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, jestliže se hlásí 
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k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání 

přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů 

po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky. 

V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena 

talentová zkouška, vydá škola žákovi výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke 

vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. října a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném 

pro odevzdání přihlášky. 

Kopie závěrečného hodnocení (jako přílohy k přihlášce na střední školy, odborné školy a učiliště) pořizuje vždy 

žák (resp. zákonný zástupce) a k první přihlášce dává tuto kopii k dispozici škole. K dalším přihláškám přikládá 

kopie závěrečného hodnocení sám žák (resp. zákonný zástupce). 

 

12. Ukončení základního vzdělávání 

Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého 

ročníku základního vzdělávání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání. 

Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje 

v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil 

povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy 

do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke 

vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 

Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může po splnění podmínek 

stanovených č. Zákonem 561/2004 Sb., Školský zákon a na základě písemné žádosti jeho zákonného zástupce 

pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku 

věku. 

Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním 

vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku. V uvedených případech, pokud jde 

o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s příslušným úřadem práce. 
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